Obchodný vestník 189/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2016

K022456
Spisová značka: 4K/44/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa v 1. rade: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom
Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, a navrhovateľa - veriteľa v 2. rade: Miele s. r. o., so sídlom Plynárenská
1, 821 09 Bratislava, IČO: 35 872 161, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: LadSK s. r. o., so sídlom
Šustekova 23, 851 04 Bratislava, IČO: 36 709 115,
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: LadSK s. r. o., so sídlom Šustekova 23, 851 04 Bratislava, IČO: 36
709 115.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
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,
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 Bratislava I dňa 26.9.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K022457
Spisová značka: 4K/33/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: JETOIL, SE, so sídlom Malé Námestie 5000/5, 901 01
Malacky, IČO: 44 702 361, v mene ktorého koná likvidátor zo zoznamu správcov: JUDr. Martin Aksamit, so sídlom
kancelárie Michalská 14, 811 01 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: JETOIL, SE, so
sídlom Malé Námestie 5000/5, 901 01 Malacky, IČO: 44 702 361,
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: JETOIL, SE, so sídlom Malé Námestie 5000/5, 901 01 Malacky,
IČO: 44 702 361, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa doručenia, a to
písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 189/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2016

Okresný súd Bratislava I dňa 26.9.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K022458
Spisová značka: 4K/38/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jarmila Jurkovičová, rod. Zvozilová, nar. 22.10.1956,
bytom D. Skuteckého 1650/16, 901 01 Malacky, št. občan SR, právne zast. JUDr. Ester Bujnovská, advokátka, so
sídlom kancelárie Záhorácka 5478/15B, 901 01 Malacky, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
Jarmila Jurkovičová, rod. Zvozilová, nar. 22.10.1956, bytom D. Skuteckého 1650/16, 901 01 Malacky, št. občan SR,
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jarmila Jurkovičová, rod. Zvozilová, nar. 22.10.1956, bytom D.
Skuteckého 1650/16, 901 01 Malacky, št. občan SR.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Filip Osvald, so sídlom kancelárie Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava,
značka správcu S1362.
Súd vyzýva 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 Bratislava I.
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.
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.
ZKR).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1

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
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veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
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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).
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. 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. 9 a 10 ZKR).
20.
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
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

22.
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
3
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

20.
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného
odkladu 189/2016
uznesením určí, či sa na Konkurzy
tieto podania
prihliada ako na prihlášku. Uznesenie
súd doručí
Obchodný vestník
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
03.10.2016
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22.
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).
23.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 veta prvá ZKR). 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).
Okresný súd Bratislava I dňa 26.9.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K022459
Spisová značka: 3K/22/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: RIHA Produktion s. r. o., so
sídlom Poľná 4/A, 903 01 Senec, IČO: 46 660 372, správcom ktorého je: Prvý správcovský dom, k. s., Rudnayovo
nám. 1, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S113
rozhodol
Súd určuje, že na podania doručené od veriteľov:
- Ing. Vladislav Gašpárek GAVA-PLAST, IČO: 34781331, správcovi: Prvý správcovský dom, k. s., Rudnayovo nám. 1,
811 01 Bratislava, zn. správcu: S113, sa neprihliada ako na prihlášku,
- profine Austria GmbH, IČO: ATU37861006, správcovi: Prvý správcovský dom, k. s., Rudnayovo nám. 1, 811 01
Bratislava, zn. správcu: S113, sa prihliada ako na prihlášku,
- Hagn, k. s., IČO: 36786179, správcovi: Prvý správcovský dom, k. s., Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, zn.
správcu: S113, sa prihliada ako na prihlášku,
- Advokátska kancelária HMS Legal, s.r.o., IČO: 36866687, správcovi: Prvý správcovský dom, k. s., Rudnayovo nám.
1, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S113, sa prihliada ako na prihlášku,
-UniTube Automotive a. s., správcovi: Prvý správcovský dom, k. s., Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, zn.
správcu: S113, sa prihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 27.9.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K022460
Spisová značka: 6K/46/2016
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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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Michal Petruš, nar. 01.09.1980, bytom
Budatínska 3076/65, 851 06 Bratislava, t. č. Mikulášska 1/A, 811 01 Bratislava, občan SR, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: Michal Petruš, nar. 01.09.1980, bytom Budatínska 3076/65, 851 06 Bratislava, občan
SR
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Michal Petruš, nar. 01.09.1980, bytom Budatínska 3076/65,
851 06 Bratislava, občan SR.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Karol Haťapka, so sídlom kancelárie Drieňová 34, 821 02
Bratislava, zn. správcu: S 233.
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 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).
2. 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).
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).
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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).
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. 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).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. 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 (§ 52 ods. 2 zák. č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku).
22. 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.
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22. 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).
Okresný súd Bratislava I dňa 26.9.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K022461
Spisová značka: 6K/16/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo SR,
Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
SURCO-MARKETING, s.r.o., Kráľová pri Senci 269, 900 50 Kráľová pri Senci, IČO: 35 937 661, o určení odmeny a
náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol

Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Ivana Sláviková, so sídlom kancelárie Mostová 2, 811 02 Bratislava, zn.
správcu: S1672, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 960,02 Eur, ktorá mu bude vyplatená
zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg.
67/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd vracia zložiteľovi preddavku: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava,
Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 699,68 Eur, vedeného pod položkou
denníka D 19, pol. reg. 67/2016 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 26.9.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K022462
Spisová značka: 6K/16/2016
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: SURCO-MARKETING, s.r.o., Kráľová pri Senci 269,
900 50 Kráľová pri Senci, IČO: 35 937 661 uznesením zo dňa 12.08.2016, č. k. 6K/16/2016-92 zastavil konkurzné
konanie voči dlžníkovi: SURCO-MARKETING, s.r.o., Kráľová pri Senci 269, 900 50 Kráľová pri Senci, IČO: 35 937
661, pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 09.09.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 26.9.2016
JUDr. Lenka Čadanová, sudca
K022463
Spisová značka: 6K/39/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mária Brindzíková, nar.
14.05.1956, bytom Hlavný Dvor 897/14, 900 25 Chorvátsky Grob, občan SR, správcom ktorého je JUDr. Bohdan
Jakubis, so sídlom kancelárie Zámocká 10, 811 01 Bratislava, značka správcu: S 1573
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: Mária Brindzíková, nar.
14.05.1956, bytom Hlavný Dvor 897/14, 900 25 Chorvátsky Grob, občan SR, správcom ktorého je JUDr. Bohdan
Jakubis, so sídlom kancelárie Zámocká 10, 811 01 Bratislava, značka správcu: S 1573
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Bohdan Jakubis, so sídlom kancelárie Zámocká 10, 811 01 Bratislava,
značka správcu: S 1573 z funkcie správcu úpadcu: Mária Brindzíková, nar. 14.05.1956, bytom Hlavný Dvor 897/14,
900 25 Chorvátsky Grob, občan SR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 26.9.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K022464
Spisová značka: 6K/17/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Katarína Matejková, nar.
13.08.1984, bytom Pri Struhe 9460/40, 831 07 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je JUDr. Bohdan Jakubis, so
sídlom kancelárie Zámocká 10, 811 01 Bratislava, značka správcu: S 1573, o návrhu na odvolanie správcu
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Bohdan Jakubis, so sídlom kancelárie Zámocká 10, 811 01 Bratislava,
značka správcu: S 1573 z funkcie správcu úpadcu: Katarína Matejková, nar. 13.08.1984, bytom Pri Struhe 9460/40,
831 07 Bratislava, občan SR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 26.9.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K022465
Spisová značka: 6K/34/2008
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Európska zdravotná poisťovňa,
a.s. v likvidácii, so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 954 175, správcom ktorého je Ing. Eduard
Hyránek, PhD., so sídlom kancelárie Stromová 9/A, 831 01 Bratislava, značka správcu: S 1224, o návrhu správcu na
zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: Európska zdravotná poisťovňa, a.s. v likvidácii, so sídlom Pribinova 25, 811 09
Bratislava, IČO: 35 954 175, zrušuje pre nedostatok majetku.
Súd nepriznáva správcovi: Ing. Eduard Hyránek, PhD., so sídlom kancelárie Stromová 9/A, 831 01 Bratislava,
značka správcu: S 1224, odmenu z výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde Bratislava I (§ 102 ods. 4
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.
Okresný súd Bratislava I dňa 26.9.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 189/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2016

K022466
Spisová značka: 4K/10/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ľudovít Juhász, nar. 16.09.1957,
bytom Šafárikova 185/51, 903 01 Senec, št. občan SR, správcom ktorého je: BT Insolvency k.s., so sídlom kancelárie
Mariánska 12, 811 08 Bratislava, značka správcu S1753, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení
konečného rozvrhu výťažku,
rozhodol

Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ľudovít Juhász, nar. 16.09.1957, bytom Šafárikova 185/51,
903 01 Senec, št. občan SR, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd
Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 27.9.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K022467
Spisová značka: 4K/19/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Róbert Kudláč, nar.
04.05.1968, bytom Jiráskova 11, 917 02 Trnava, správcom ktorého je: Mgr. Jozef Maruniak, so sídlom kancelárie
Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava, značka správcu S1364, o odvolaní správcu z funkcie správcu,
rozhodol
Súd odvoláva : Mgr. Jozef Maruniak, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava,
značka správcu S1364, z funkcie správcu úpadcu: Róbert Kudláč, nar. 04.05.1968, bytom Jiráskova 11, 917 02
Trnava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.

Okresný súd Bratislava I dňa 27.9.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K022468
Spisová značka: 4R/4/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dúbravka Centrum, spol. s r.o., so sídlom Rožňavská
12, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 950 781, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie na majetok
dlžníka: Dúbravka Centrum, spol. s r.o., so sídlom Rožňavská 12, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35
950 781,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 189/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 03.10.2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dúbravka Centrum, spol. s r.o., so sídlom Rožňavská
12, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 950 781, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie na majetok
dlžníka: Dúbravka Centrum, spol. s r.o., so sídlom Rožňavská 12, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35
950 781,
rozhodol
Súd začína reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: Dúbravka Centrum, spol. s r.o., so sídlom Rožňavská 12, 821
04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 950 781.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Reštrukturalizačné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku SR a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony; iné právne úkony dlžníka
podliehajú súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok,
b)
pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo
exekučné konania sa prerušujú,
c)
pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi,
d)
druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre
omeškania dlžníka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného
konania; vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné,
e)
zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom
alebo od nej odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania alebo konkurzného konania sú neúčinné,
f)
pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať.
g)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 26.9.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K022469
Spisová značka: 6K/44/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Roland Brhlík, nar. 17.10.1980, bytom
Stavbárska 5176/34, 821 07 Bratislava, t. č. Pezinská 39, 903 01 Senec, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na majetok dlžníka: Roland Brhlík, nar. 17.10.1980, bytom Stavbárska 5176/34, 821 07 Bratislava, občan SR
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Roland Brhlík, nar. 17.10.1980, bytom Stavbárska 5176/34,
821 07 Bratislava, občan SR.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, so sídlom kancelárie Digital
park II - Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, zn. správcu: S 1349.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd 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
funkcie druhú podrobnú písomnúDeň
správu
o stave
Obchodný
vestník 189/2016
Konkurzydo
a reštrukturalizácie
vydania:
03.10.2016
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 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, 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).
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).
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
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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.
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Konkurzy
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03.10.2016
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. 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).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. 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 (§ 52 ods. 2 zák. č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku).
22. 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).
Okresný súd Bratislava I dňa 27.9.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K022470
Spisová značka: 6K/81/2012

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: G-SANITA, s.r.o., so sídlom
Šustekova 25, 851 04 Bratislava, IČO: 35 971 916, správcom ktorého je Ing. Vladimír Budiač, so sídlom kancelárie
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, zn. správcu: S 1175, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s.,
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813
63 Bratislava, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005, v celkovej sume 3.066,60 Eur.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 189/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2016

Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. 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 27.9.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K022471
Spisová značka: 6K/81/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: G-SANITA, s.r.o., so sídlom
Šustekova 25, 851 04 Bratislava, IČO: 35 971 916, správcom ktorého je Ing. Vladimír Budiač, so sídlom kancelárie
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, zn. správcu: S 1175, o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu pri
speňažovaní majetku úpadcu
rozhodol
Súd pri výkone pôsobnosti veriteľského výboru ukladá správcovi: Ing. Vladimír Budiač, so sídlom kancelárie
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, zn. správcu: S 1175 záväzný pokyn zorganizovať ponukové konanie, v ktorom sa
majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 92/2013 zo dňa 15.05.2013,
súpisová položka č. 5 bude speňažovať v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to v 3 kolách, pričom v 1.
kole sa predaj uskutoční za 100 % súpisovej hodnoty, v 2. kole za 50 % súpisovej hodnoty, v 3. kole a v ďalšom kole
za najvyššiu ponúknutú cenu bez ohľadu na výšku súpisnej hodnoty a povinnosť o vyhodnotení jednotlivých kôl
ponukového konania písomne informovať súd.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 27.9.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K022472
Spisová značka: 2K/53/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka PROCEED Renovate Company s.r.o. "v
likvidácii", so sídlom 991 28 Vinica, Gaštanový rad 595, IČO: 36 818 909, zast. likvidátorom JUDr. Jaroslavom
Bakom, J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.
Sro, vložka č. 13485/S, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka PROCEED Renovate Company s.r.o. "v
likvidácii", so sídlom 991 28 Vinica, Gaštanový rad 595, IČO: 36 818 909
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka a to v lehote 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku)
prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici a to písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa 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). (§ 363 C. s. p.)
Ak zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené,
b) kto ho robí, c) ktorej veci sa týka, d) čo sa ním sleduje, e) podpis. Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom
konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania. (§ 127 ods. 1, 2 C. s. p.)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V 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). (§ 363 C. s. p.)
Obchodný vestník 189/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 03.10.2016
Ak zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené,
b) kto ho robí, c) ktorej veci sa týka, d) čo sa ním sleduje, e) podpis. Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom
konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania. (§ 127 ods. 1, 2 C. s. p.)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.09.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K022473
Spisová značka: 1R/7/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BRETOIL, s.r.o., so sídlom
984 01 Lučenec, A. Wágnera 1780/32, IČO: 36 793 329, správcom konkurznej podstaty ktorého je KRIVANKON, k.
s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 94, o návrhu na zrušenie konkurzu a na
zastavenie konania, takto
rozhodol
Konkurz n e z r u š u j e.
Konkurzné konanie n e z a s t a v u j e
Poučenie:
Proti výroku uznesenia, ktorým súd konkurz nezrušuje, je oprávnený podať odvolanie
správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
( § 102 ods. 4 ZKR).
Proti výroku uznesenia o nezastavení konania odvolanie je prípustné ( ust. § 355 ods. 2 CSP
v spojení s ust. § 357 písm. a/ CSP).
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti ktorého
rozhodnutiu smeruje.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.09.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K022474
Spisová značka: 2K/49/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Peter Teplický, nar. 30. 06. 1982, bytom 930 11
Topoľníky, Záhradnícka 875/2 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka SOVEREIGN BRAND
FOOD DISTRIBUTION s.r.o., so sídlom 974 11 Banská Bystrica, Rudohorská 33, IČO: 46 356 495, zapísaného v
Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 30138/S, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka SOVEREIGN BRAND FOOD DISTRIBUTION s.r.o., so sídlom 974 11
Banská Bystrica, Rudohorská 33, IČO: 46 356 495.
U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty JUDr. Vladimíra Flídera, so sídlom kancelárie 960 01
Zvolen, Trhová 1.
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
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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Zvolen, Trhová 1.
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
Obchodný vestník
189/2016
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deňveriteľov
vydania:dlžníka,
03.10.2016
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 uzneseniu o vyhlásení konkurzu je oprávnený podať odvolanie dlžník a to v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. 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).
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
Vydávaviny
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky náležitosti
podľa zákonapodľa
č. 200/2011
z. o Obchodnom
vestníkuv tomto
nemôže bez svojej
pripojiť.
Na podanie,
ktoré nespĺňa
prvej Z.
vety,
súd neprihliada;
a o zmenesúdu
a doplnení
niektorých zákonov
na svojom
webovom sídle:vád
www.justice.gov.sk
prípade sa vec nadriadenému
nepredkladá.
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o odstraňovaní
podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2
Civilného sporového poriadku).
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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
sudcovi, ktorý má vecKonkurzy
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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; v tomto
prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2
Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.09.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K022475
Spisová značka: 30K/9/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: GTM Vision, s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom Jančova 15, 811 02
Bratislava, IČO: 35 824 387 proti dlžníkovi: Ing. Jozef Kaščák, narodený: 03.03.1967, bytom Lomnická 897/8, 054 01
Levoča o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ing. Jozef Kaščák, narodený: 03.03.1967, bytom Lomnická 897/8,
054 01 Levoča pre osvedčenie platobnej schopnosti.
Priznáva dlžníkovi nárok na návrhu trov konania v plnom rozsahu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie účastník konkurzného konania 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.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 363 CSP).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 26.9.2016
JUDr. Pavel Varga,
K022476
Spisová značka: 30K/19/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mirón Harahus, nar.
15.12.1986, bytom Repná 1498/9, 075 01 Trebišov o výmene správcu podstaty takto

rozhodol
O d v o l á v a správcu podstaty: Mgr. Peter Žoldoš, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu:
S1794.
U s t a n o v u j e nového správcu podstaty: JUDr. Jozef Beňo, PhD., so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93,
058 01 Poprad, značka správcu: S1209.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 27.9.2016
JUDr. Pavel Varga,
K022477
Spisová značka: 32K/21/2010
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Viliam Krákorník, nar. 25.01.1948, bytom
Havlíčkova 14, 040 01 Košice o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Dlžník je povinný poskytnúť správcovi ku koncu druhého roka skúšobného obdobia sumu vo výške 1.217,88 EUR
na uspokojenie svojich záväzkov. Sumu peňažných prostriedkov, ktorú bude dlžník povinný poskytnúť správcovi na
uspokojenie svojich záväzkov ku koncu tretieho roka skúšobného obdobia určí súd samostatným uznesením
bezodkladne po ukončení druhého roka skúšobného obdobia.
II. Správca je povinný v priebehu druhého skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky
významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný počas druhého roka
skúšobného obdobia podať súdu priebežnú správu o svojej činnosti vždy v polovici druhého skúšobného roka a 10
pracovných dní pred koncom druhého skúšobného roka, podať súdu súhrnnú podrobnú správu o plnení povinností
dlžníkom počas tohto roka či polroka a to aj bez osobitnej žiadosti súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 26.9.2016
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K022478
Spisová značka: 32K/24/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa -dlžníka: Danka Semanová, narodená: 07.05.1961, trvale bytom:
Slovinky 123, 053 40 Slovinky 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: Danka Semanová, narodená: 07.05.1961, trvale bytom: Slovinky
123, 053 40 Slovinky.
U z n á v a konkurz za malý.
U s t a n o v u j e predbežného správcu: Advisors k. s., so sídlom kancelárie: Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, zn.
správcu: S1590 za s p r á v c u p o d s t a t y.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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U k l a d á 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
sObchodný
čl. 40 Nariadenia
mája 2000
o konkurznom konaní.
vestníkRady(ES)
189/2016 č. 1346/2000 z 29.
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 03.10.2016
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
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
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
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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).
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Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak
bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 26.9.2016
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K022479
Spisová značka: 32K/12/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Martin Terneny, nar. 08.05.1969, bytom Spišská Nová Ves o priznaní
odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., so sídlom kancelárie Klokočov 45,
072 36 Klokočov, zn. správcu: S 1270, odmenu vo výške 165,97 EUR.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., so sídlom kancelárie Klokočov 45, 072 36
Klokočov, zn. správcu: S 1270, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 25,64 EUR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmenesúdu
a doplnení
niektorých
zákonov
na svojom webovom
sídle:
www.justice.gov.sk
U k l a d á učtárni Okresného
Košice
I vyplatiť
predbežnému
správcovi:
Ing.
Slávka Molčanyiová, PhD., so
sídlom kancelárie Klokočov 45, 072 36 Klokočov, zn. správcu:
S
1270
odmenu
a
náhradu
preukázaných výdavkov
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spolu vo výške 191,61 EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení položka denníka D19-79/2016 na účet č.:
SK47 7500 0000 0040 2325 6269, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

P r i vestník
z n á v a189/2016
predbežnému správcovi:Konkurzy
Ing. Slávka
Molčanyiová, PhD., so sídlom kancelárie
Klokočov
45,
Obchodný
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
03.10.2016
072 36 Klokočov, zn. správcu: S 1270, odmenu vo výške 165,97 EUR.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., so sídlom kancelárie Klokočov 45, 072 36
Klokočov, zn. správcu: S 1270, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 25,64 EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., so
sídlom kancelárie Klokočov 45, 072 36 Klokočov, zn. správcu: S 1270 odmenu a náhradu preukázaných výdavkov
spolu vo výške 191,61 EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení položka denníka D19-79/2016 na účet č.:
SK47 7500 0000 0040 2325 6269, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten,
kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Košice I dňa 26.9.2016
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K022480
Spisová značka: 31K/7/2014
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Rudolf Macho, narodený
28.07.1969, bytom 951 44 Výčapy - Opatovce 157, ktorého správcom je: Ing. Jozef Kulich, so sídlom kancelárie
Slovenská 7, 940 01 Nové Zámky, o návrhu na zrušenie konkurzu, uznesením č. k. 31K/7/2014-108 zo dňa
02.09.2016 zrušil konkurz na majetok úpadcu : Rudolf Macho, narodený 28.07.1969, bytom 951 44 Výčapy Opatovce 157, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.09.2016.
Okresný súd Nitra dňa 26.9.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K022481
Spisová značka: 31K/22/2016
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu úpadcu: Magdaléna Poláková, nar. 21.6.1962, bytom Budovateľská
1414/30, 945 01 Komárno, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom Magdaléna Poláková, IČO: 46 926
542, s miestom podnikania Budovateľská 1414/30, 945 01 Komárno, ktorého správcom je: SKP, k. s, so sídlom
kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.P r i z n á v a správcovi SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, S1359, paušálnu odmenu v sume
1 742,68 eura.
II.U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13,
949 01 Nitra, časť priznanej paušálnej odmeny v sume 663,88 eura zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D19 - 49/2016 do 3 dní po právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané. Sťažnosť sa podáva v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal (Okresný súd Nitra).
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a
dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné.
Vydáva
republiky podľa
zákona č.v200/2011
Z. z. o Obchodnom
Za deň doručenia
saMinisterstvo
považujespravodlivosti
nasledujúciSlovenskej
deň po zverejnení
uznesenia
Obchodnom
vestníku. vestníku
a o zmene
a doplnení
niektorých zákonov
na svojom webovom
sídle: www.justice.gov.sk
Lehota na podanie odvolania
plynie
od zverejnenia
tohto uznesenia
v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom
vestníku.
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Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané. Sťažnosť sa podáva v lehote 15 dní od
doručenia
na súde, ktorý napadnuté
uznesenie
vydal (Okresný súd Nitra).
Obchodnýuznesenia
vestník 189/2016
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 03.10.2016
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a
dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 26.9.2016
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K022482
Spisová značka: 31K/12/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Tomáš Vrbjar, nar. 14.10.1985,
bytom 956 15 Kovarce 457, ktorého správcom je JUDr. Erik Solár, so sídlom kancelárie Levická 886, 952 01 Vráble,
o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.P r i z n á v a správcovi JUDr. Erik Solár, so sídlom kancelárie Levická 886, 952 01 Vráble, S477, paušálnu
odmenu v sume 663,88 eura.
II.U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu JUDr. Erik Solár, so sídlom kancelárie
Levická 886, 952 01 Vráble, S477, časť priznanej paušálnej odmeny v sume 315,20 eura zo zloženého preddavku
na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D19 - 26/2016 do 3 dní po
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané. Sťažnosť sa podáva v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal (Okresný súd Nitra).
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a
dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 26.9.2016
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K022483
Spisová značka: 31K/52/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TOPRENT s.r.o., IČO: 35 741 813, so
sídlom Pod Kalváriou 16, 955 01 Topoľčany, ktorého správcom je: Mgr. Veronika Hetényiová, adresa kancelárie
Mostná 62, 949 01 Nitra, o odvolaní správcu, takto
rozhodol
Odvoláva Mgr. Veroniku Hetényiovú, adresa kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra, z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

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 Nitra dňa 27.9.2016
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K022484
Spisová značka: 31K/32/2016
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu úpadcu : Denisa Mazanová, nar. 6.3.1974, bytom M. R. Štefánika
51, 940 02 Nové Zámky, ktorého správcom je B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01
Nitra, o odmene a výdavkoch predbežného správcu takto
rozhodol
I. P r i z n á v a predbežnému správcovi B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra,
S1220, odmenu v sume 165,97 eur a náhradu preukázaných výdavkov správcu v sume 13,15 eura.
II. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet predbežného správcu B.F.B. správcovská, v.o.s., so
sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, S1220, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov spolu v sume 179,12
eura z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D19 70/2016 do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd
Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.)
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 27.9.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K022485
Spisová značka: 31K/28/2016
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu úpadcu : Karol Bendík, nar. 3.1.1978, bytom Kvetná 237/1, 947 01
Hurbanovo, ktorého správcom je JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky,
o odmene a výdavkoch predbežného správcu takto
rozhodol
I. P r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 940 01
Nové Zámky, S12, odmenu v sume 165,97 eur a náhradu preukázaných výdavkov správcu v sume 15,50 eura.
II. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet predbežného správcu JUDr. Vlasta Suchanová, so
sídlom kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, S12, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov spolu v
sume 181,47 eura z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou
denníka D19 - 61/2016 do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd
Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.)
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 27.9.2016

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 Nitra dňa 27.9.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K022486
Spisová značka: 31K/10/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: VW WACHAL a.s., IČ: 25 567 225, so sídlom Tylova
220/17, 767 01 Kroměříž, Česká republika, právne zastúpený: Advokátska kancelária JUDr. Jozef Bolejšik, PhD., so
sídlom Radlinského 50, 921 01 Piešťany, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: AGRO - stavby s.r.o., IČO: 36
538 108, so sídlom Levická 3, 949 01 Nitra, o odmene a výdavkoch predbežného správcu takto
rozhodol
I. P r i z n á v a predbežnému správcovi Konkurzná a Reštrukturalizačná, v. o. s., so sídlom kancelárie Farská 3,
949 01 Nitra, S1629, odmenu v sume 663,88 eur a náhradu preukázaných výdavkov správcu v sume 31,30 eura.
II. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet predbežného správcu Konkurzná a
Reštrukturalizačná, v. o. s., so sídlom kancelárie Farská 3, 949 01 Nitra, S1629, odmenu a náhradu preukázaných
výdavkov spolu v sume 827,96 eura z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného
pod položkou denníka D19 - 20/2016 do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
III.
V r a c i a navrhovateľovi zostatok zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu v sume 831,74 eura.
IV.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby navrhovateľovi vrátila preddavok na úhradu odmeny
a výdavkov predbežného správcu v sume 831,74 eura zaplatený na účet súdnych preddavkov a vedený pod
položkou denníka D19 - 20/2016 do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd
Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.)
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 27.9.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K022487
Spisová značka: 32K/40/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Štefan Pokoracký, nar. 18.3.1960, bytom Hronská ulica
209/6, 935 31 Horná Seč, právne zastúpený: Mgr. Henrieta Slavkovská, advokát s.r.o., so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01
Levice, IČO: 47 256 401, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Štefan Pokoracký, nar. 18.3.1960, bytom
Hronská ulica 209/6, 935 3 Horná Seč, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Štefan Pokoracký, nar. 18.3.1960, bytom Hronská ulica
209/6, 935 3 Horná Seč.
II.

O t v á r a malý konkurz.

III.

U s t a n o v u j e správcu Mgr.Veronika Hetényiová, sídlo kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra.

IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka Štefan Pokoracký, nar. 18.3.1960, bytom Hronská ulica 209/6,
935 3 Horná Seč, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky,
ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu ; v jednom rovnopise aj na Okresnom súde
Nitra. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie práva a ďalšie
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
zapisované spolu
s vysvetlivkami
k týmto zápisom, sú uvedené v prílohách č.4 až 6 vyhlášky Ministerstva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
spravodlivosti Slovenskej republiky č.655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.7/2005 Z.z.
23v rozpore s § 28 a § 29 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze
o konkurze a reštrukturalizácii, keďže na prihlášky podané
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa v tomto konkurze

III.

U s t a n o v u j e správcu Mgr.Veronika Hetényiová, sídlo kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra.

IV.
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935 3 Horná Seč, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky,
ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu ; v jednom rovnopise aj na Okresnom súde
Nitra. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie práva a ďalšie
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v prílohách č.4 až 6 vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č.655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii, keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa v tomto konkurze
neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
U k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka Štefan Pokoracký, nar. 18.3.1960, bytom Hronská ulica 209/6, 935 3 Horná Seč, ktorí majú zvyčajné miesto
pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
spôsobom v zmysle čl.40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 zo dňa 29.mája 2000.
VI.
P o u č u j e dlžníka o práve domáhať sa oddlženia po zrušení konkurzu za podmienok
ustanovených zákonom č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v úplnom znení.
VII.
P o u č u j e účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa §
14 ods.1 Občianskeho súdneho poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 27.9.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K022488
Spisová značka: 31K/34/2011
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: EDVA, s.r.o, so sídlom M.R. Štefánika 1,
945 01 Komárno, IČO: 31 448 534, ktorého správcom je: Ing. Róbert Baran, adresa kancelárie Kvačalova 10, 821 08
Bratislava, o návrhu na schválenie konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Súd návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov schvaľuje nasledovne:
I.
Suma výťažku zo speňaženia majetku zapísaného do súpisu majetku podstát pre všeobecnú podstatu
15.444,63 eura.
II.
Suma pohľadávok proti podstate priradených k súpisovým zložkám majetku zapísaných do súpisu
majetku podstát pre všeobecnú podstatu 7.463,06 eura.
III.
Suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov 7.981,57 eura.
IV.
Uspokojenie nezabezpečených veriteľov:
1.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., s celkovou prihlásenou a zistenou pohľadávkou vo výške 4.850,88
eura, suma uspokojenia predstavuje sumu 82,59 eura, zostatok neupokojenej sumy 4768,29 eura
2.
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., s celkovou prihlásenou a zistenou pohľadávkou vo výške 116,61
eura, suma uspokojenia predstavuje sumu 2,00 eura, zostatok neuspokojenej sumy 114,61 eura
3.
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., s celkovou prihlásenou a zistenou pohľadávkou vo výške 5.333,15
eura, suma uspokojenia
predstavuje sumu 90,81 eura, zostatok neuspokojenej sumy 5.242,34 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

4.
Messer Tatragas, spol. s.r.o., s celkovou prihlásenou a zistenou pohľadávkou vo výške 170,52 eura,
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eura, suma uspokojenia predstavuje sumu 2,00 eura, zostatok neuspokojenej sumy 114,61 eura
3.
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., s celkovou prihlásenou a zistenou pohľadávkou vo výške 5.333,15
eura, suma uspokojenia predstavuje sumu 90,81 eura, zostatok neuspokojenej sumy 5.242,34 eura
4.
Messer Tatragas, spol. s.r.o., s celkovou prihlásenou a zistenou pohľadávkou vo výške 170,52 eura,
suma uspokojenia predstavuje sumu 2,90 eura, zostatok neuspokojenej sumy 167,62 eura
5.
PICK SZEGED Zrt., s celkovou prihlásenou a zistenou pohľadávkou vo výške 93.914,01 eura, suma
určená na uspokojenie zo všeobecnej podstaty 1.599,03 eura, zostatok neuspokojenej sumy 92.314,98 eura
6.
Slovenská konsolidačná, a.s., s celkovou prihlásenou a zistenou pohľadávkou vo výške 345.496,78
eur, suma určená na uspokojenie zo všeobecnej podstaty 5.882,62, zostatok neuspokojenej sumy 339.614,16 eura
7.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., s celkovou prihlásenou a zistenou pohľadávkou vo výške
5.278,30 eura, suma určená na uspokojenie zo všeobecnej podstaty 89,87 eura, zostatok neuspokojenej sumy
5.188,43 eura
8.
Stredoslovenská energetika, a.s., s celkovou prihlásenou a zistenou pohľadávkou vo výške 10.618,98
eura, suma určená na uspokojenie zo všeobecnej podstaty 180,80 eura, zostatok neuspokojenej sumy 10.438,18
eura
9.
STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., s celkovou prihlásenou
a zistenou pohľadávkou vo výške 1.709,93 eura, suma určená na uspokojenie zo všeobecnej podstaty 29,11 eura,
zostatok neuspokojenej sumy 1.680,82 eura
10.
SWAN, a.s., s celkovou prihlásenou a zistenou pohľadávkou vo výške 636,53 eura, suma určená na
uspokojenie zo všeobecnej podstaty 10,84 eura, zostatok neuspokojenej sumy 625,69 eura
11.
Tomáš Nagy, nar. 07.05.1978, bytom Hody 1281, Galanta, s celkovou prihlásenou a zistenou
pohľadávkou vo výške 11,01 eura, suma určená na uspokojenie zo všeobecnej podstaty 0,19 eura, zostatok
neuspokojenej sumy 10,82 eura
12.
Union zdravotná poisťovňa, a.s., s celkovou prihlásenou a zistenou pohľadávkou vo výške 518,60
eura, suma určená na uspokojenie zo všeobecnej podstaty 8,83 eura, zostatok neuspokojenej sumy 509,77 eura
13.
ZSE Energia, a.s., s celkovou prihlásenou a zistenou pohľadávkou vo výške 114,92 eura, suma určená
na uspokojenie zo všeobecnej podstaty 1,96 eura, zostatok neuspokojenej sumy 112,96 eura

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 26.9.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K022489
Spisová značka: 32K/46/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Róbert Száraz, nar. 11.3.1983,
bytom Sv. Kelemena 1107/7, 941 07 Veľký Kýr, ktorého správcom je JUDr. Andrea Pállová, so sídlom kancelárie
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 32K/46/2014-104 zo dňa 29.12.2014 na majetok úpadcu
Róbert Száraz, nar. 11.3.1983, bytom Sv. Kelemena 1107/7, 941 07 Veľký Kýr, z r u š u j e po splnení konečného
rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho
doručenia na Okresný súd Nitra, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa
rozhodnutie považuje za nesprávne ( odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
Vydávanávrh).
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doručenia na Okresný súd Nitra, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa
rozhodnutie považuje za nesprávne ( odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha ( odvolací návrh).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého
zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom
vestníku, aj keď bude uznesenie doručené aj iným spôsobom, ako
zverejnením v obchodnom vestníku.
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Okresný súd Nitra dňa 26.9.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K022490
Spisová značka: 32K/44/2012
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Vojtech Jakab, nar.
4.12.1947, bytom Komárňanská ul. č.1322/55, 946 55 Pribeta, ktorého správcom je B. F. B. správcovská, v.o.s., so
sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 32K/44/2012-109 zo dňa 7.9.2012 na majetok úpadcu Ing.
Vojtech Jakab, nar. 4.12.1947, bytom Družstevná 745/94, 946 55 Pribeta, z r u š u j e po splnení konečného
rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho
doručenia na Okresný súd Nitra, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa
rozhodnutie považuje za nesprávne ( odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha ( odvolací návrh).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého
zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom
vestníku, aj keď bude uznesenie doručené aj iným spôsobom, ako
zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 26.9.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K022491
Spisová značka: 1K/69/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Martin Duda, nar. 27.01.1973,
bytom Komenského 2665/15, 069 01 Snina, správcom ktorého je JUDr. Martin Kirňak, so sídlom kancelárie
Vajanského 43, 080 01 Prešov o odmene odvolaného správcu Ing. Ľubomíry Tichej, so sídlom kancelárie Rázusova
111, 093 01 Vranov nad Topľou, takto
rozhodol
opravuje výrok uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 1K/69/2015-46 zo dňa 09.09.2016 publikovaného v
Obchodnom vestníku dňa 19.09.2016, ktorý správne znie:
„Priznáva Ing. Ľubomíre Tichej, so sídlom kancelárie Rázusova 111, 093 01 Vranov nad Topľou paušálnu odmenu za
výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eura.“
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou
tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou
tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Okresný súd Prešov dňa 27.9.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K022492
Spisová značka: 1K/36/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: JUOS, a.s., so sídlom
Štefánikova 3499, 085 21 Bardejov, IČO: 31 708 455, správcom ktorého je Mgr. Adrián Fabian, so sídlom kancelárie
Tkáčska 2, 080 01 Prešov, o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I,
IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005
do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu JUOS, a.s., so sídlom Štefánikova 3499, 085 21 Bardejov, IČO: 31 708
455, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 42 499 500, v celkovom rozsahu pohľadávok vo výške 66 056,81 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Prešov dňa 27.9.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K022493
Spisová značka: 38K/6/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Mgr. Jozef Kurtiš, nar. 06.11.1972,
bydliskom štvrť SNP 82/681, 914 51 Trenčianske Teplice, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Róbert
Fatura so sídlom kancelárie centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S628, o návrhu správcu na
zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Mgr. Jozef Kurtiš, nar. 06.11.1972, bydliskom štvrť SNP 82/681, 914 51 Trenčianske
Teplice sa zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v Obchodnom
vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha(odvolací návrh).
(§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.

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 Trenčín dňa 27.9.2016
JUDr. Hana Hubináková, sudkyňa
K022494
Spisová značka: 38K/6/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Mgr. Jozef Kurtiš, nar. 06.11.1972, bydliskom štvrť SNP
82/681, 914 51 Trenčianske Teplice, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Návrh navrhovateľa - dlžníka Mgr. Jozef Kurtiš, nar. 06.11.1972, bydliskom štvrť SNP 82/681, 914 51 Trenčianske
Teplice, na povolenie oddlženia sa vylučuje na samostatné konanie.
Poučenie:
Odvolanie proti uzneseniu nie je prípustné (§355 ods. 2 C.s.p., § 357 C.s.p.).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom (§ 199 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 27.9.2016
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K022495
Spisová značka: 28R/4/2010
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu VENGE s. r. o. v konkurze so sídlom
Hollého 1925/18, 020 01 Púchov, IČO 36 815 292, ktorého správcom je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.
s. so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO 36 669 415, značka správcu S1169, o
návrhu obchodnej spoločnosti Blackside, a. s. so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO 48 191 515 na
vstup do konkurzného konania takto
rozhodol
Obchodná spoločnosť Blackside, a. s. so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO 48 191 515 sa vyzýva, aby
v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia zverejnením v Obchodnom vestníku odstránila neúplnosť návrhu na
vstup do konkurzného konania, ktorý bol doručený tunajšiemu súdu dňa 14.09.2016 k sp. zn. 28R/4/2010
nasledovne:
je potrebné preukázať hmotnoprávne nadobudnutie postúpenej pohľadávky, ktorá je predmetom
Zmluvy o postúpení pohľadávky č. 0648/2016/CE zo dňa 20.07.2016 uzavretej medzi postupcom Slovenská
sporiteľňa, a. s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00 151 653 a postupníkom Blackside, a. s. so
sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO 48 191 515, a to predložením písomného potvrdenia postupcu o
úplnej úhrade odplaty za postúpenie predmetnej pohľadávky.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Trenčín dňa 26.9.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K022496
Spisová značka: 38K/19/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Igor Dorocák, nar. 30.04.1962,
bydliskom 916 33 Lúka č. 266, uznaný za malý, ktorého správcom je JUDr. Zuzana Ondrejovičová so sídlom
kancelárie ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S1657, o návrhu správcu na
zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Igor Dorocák, nar. 30.04.1962, bydliskom 916 33 Lúka č. 266 sa zrušuje po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v Obchodnom
vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
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

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
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Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v Obchodnom
vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha(odvolací návrh).
(§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 27.9.2016
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K022497
Spisová značka: 23K/34/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Oľga Vitteková, nar. 27.2.1964,
Komenského 837/10, 919 04 Smolenice, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi Oľga Vitteková, nar. 27.2.1964, Komenského 837/10, 919 04 Smolenice,
predbežného správcu Mgr. Mareka Čelustku, so sídlom kancelárie: Hlavná 6, Šaľa.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú 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 odvolanie nie je prípustné.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 26.9.2016
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K022498
Spisová značka: 36K/34/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00
Bratislava, IČO: 17 321 123, právne zas. SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DREAM TRANS, s.r.o., so sídlom Bratislavská 61/56, 924 01
Galanta, IČO: 36 273 031, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:
17264/T, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a dlžníka: DREAM TRANS, s.r.o., so sídlom Bratislavská 61/56, 924 01 Galanta, IČO: 36 273
031, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tejto výzvy písomne vyjadril k návrhu doručenému mu spolu s touto výzvou
a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť.
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa Bratislavská
zákona č. 200/2011
Z. z.924
o Obchodnom
vestníku
Súd v yVydáva
z ý v aMinisterstvo
dlžníka: DREAM
TRANS,
s.r.o.,
so sídlom
61/56,
01 Galanta,
IČO: 36 273
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
031, aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých
29plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30
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Súd v y z ý v a dlžníka: DREAM TRANS, s.r.o., so sídlom Bratislavská 61/56, 924 01 Galanta, IČO: 36 273
031, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tejto výzvy písomne vyjadril k návrhu doručenému mu spolu s touto výzvou
a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť.
Súd v y z ý v a dlžníka: DREAM TRANS, s.r.o., so sídlom Bratislavská 61/56, 924 01 Galanta, IČO: 36 273
031, aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30
dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania.
Súd v y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí s rozhodnutím
vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Súd dlžníka p o u č u j e, že ak sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia k návrhu nevyjadrí a
neosvedčí svoju platobnú schopnosť, bude na jeho majetok vyhlásený konkurz.
Súd p o u č u j e dlžníka o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinností v konkurze a to s poukazom na
ustanovenie § 239, § 240, § 242 a § 243 Trestného zákona.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi alebo poverenému zamestnancovi súdu, ak so zreteľom
na jeho pomer k veci, k stranám, 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. V námietke zaujatosti musí byť uvedené,
proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca alebo poverený zamestnanec súdu vylúčený a 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 námietky zaujatosti, súd
neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 26.9.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K022499
Spisová značka: 36K/13/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Katarína Kostelná, nar. 03.05.1990,
bytom 922 11 Prašník 264, správcom majetku ktorého je JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11,
Trnava, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, Trnava, nespotrebovaný
preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 460,07 EUR.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 460,07 EUR evidovaného pod pol. reg. D19 55/2016, a to do 3
dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.9.2016
JUDr. Martin Smolko, 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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K022500
Spisová značka: 23K/35/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Silvia Katrincová, nar. 26.5.1991, Sihotská
2416/15, Hlohovec, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol

Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Silvia Katrincová, nar. 26.5.1991, Sihotská 2416/15, Hlohovec.
Súd u z n á v a konkurz za malý.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Pribinova 381/23,
Hlohovec.
Súd u k l a d á správcovi 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.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
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).
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).
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).
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).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
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).
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).
10.
Prihláška
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celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
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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).
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).
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).
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).
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).
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).
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).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
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).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
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).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V
námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti,
súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov. 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 26.9.2016
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K022501
Spisová značka: 36K/24/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AQUATING, spol. s.r.o., so sídlom
Hviezdoslavova 7, 917 01 Trnava, IČO: 36 221 953, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:
Sro, vložka číslo: 10399/T, správcom majetku ktorého je Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka
13, 917 01 Trnava, o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
U k l a d á správcovi pokyn na speňaženie majetku podliehajúcemu konkurzu vyhlásenému na majetok úpadcu
AQUATING, spol. s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 7, 917 01 Trnava, IČO: 36 221 953, vedenom na Okresnom súde
Trnava pod sp. zn. 36K/24/2015; ako aj na majetok ktorý bude podliehať konkurzu vyhlásenému na majetok úpadcu
zorganizovaním ponukového konania v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) ZKR zverejnením v Obchodnom vestníku za
nasledovných podmienok:
Správca je povinný vytvoriť vhodné podmienky pre záujemcov o obhliadku majetku, ktorý sa ponukovým konaním
speňažuje, v primeranej lehote a termínoch pred uskutočnením ponukového konania.
Správca je povinný inzerovať predaj podniku - Majetok úpadcu v Obchodnom vestníku a súčasne prostredníctvom
niektorého z periodík, ktoré vyberie správca (ďalej len „Inzerát“).
Správca je povinný zverejniť v Obchodnom vestníku a v periodiku Inzerát spolu s ponukou na predkladanie ponúk zo
strany záujemcov o nadobudnutie Majetku Úpadcu v lehote nie kratšej ako 10 dní, ktorú určí Správca konkrétnym
dátumom a hodinou posledného dňa lehoty (ďalej iba „Lehota“).
Predaj Majetku Úpadcu bude uskutočňovaný výzvou Správcu na predkladanie ponúk zo strany záujemcov o
nadobudnutie Majetku Úpadcu a následným uzatvorením zmluvy o predaji podniku - Majetku Úpadcu so Záujemcom,
ktorý bude v ponukovom konaní úspešný, a to za podmienok ďalej určených. Záujemcom nemôže byť subjekt na
majetok ktorého je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné, exekučné konanie alebo podobné konanie.
Záujemca musí byť oprávnený voľne disponovať so svojim majetkom.
Správca vykoná vyhodnotenie ponúk v lehote do 7 dní odo dňa termínu otvárania obálok, o čom spíše zápisnicu.
Správca vyhodnotí ponuky podľa toho, ktorý so záujemcov ponúkol najvyššiu kúpnu cenu a súčasne splnil
podmienky ponukového konania, najmä zaplatil riadne a včas Zábezpeku. Správca tak určí, ktorý záujemca, príp.
záujemcovia sa stali víťazmi ponukového konania.
V prípade zhody ponúk ohľadom výšky ponúkanej kúpnej ceny, správca vyhodnotí ponuku záujemcu a určí víťaza
ponukového konania s ohľadom na celkovú výhodnosť ponuky.
Na uzatvorenie zmluvy o predaji podniku - Majetku s víťazom ponukového konania, správca nepotrebuje ďalší pokyn.
Správca vyzve víťaza na doplatenie ponúkanej kúpnej ceny v lehote nie kratšej ako 7 dní; zaplatená Zábezpeka sa
započítava na kúpnu cenu.
Výška najnižšieho podania pre jednotlivé kolá verejného ponukového konania je určená nasledovne:
V prvom kole verejného ponukového konania sa najnižšie podanie rovná súpisovej hodnote
speňažovaného majetku, v prípade neúspechu prvého kola verejného ponukového konania Správca nie je povinný
žiadať o opätovný záväzný pokyn,
V druhom kole verejného ponukového konania sa najnižšie podanie znižuje o 25% oproti súpisovej
hodnote speňažovaného majetku, v prípade neúspechu druhého kola verejného ponukového konania Správca nie je
povinný žiadať o opätovný záväzný pokyn,
V treťom kole verejného ponukového konania sa najnižšie podanie znižuje o 50% oproti súpisovej
hodnote speňažovaného majetku, v prípade neúspechu tretieho kola verejného ponukového konania Správca nie je
povinný žiadať o opätovný záväzný pokyn,
V štvrtom kole verejného ponukového konania rozhoduje najvyššia ponúknutá cena, ktorú schváli
príslušný orgán.
Správca je oprávnený určiť ďalšie podrobnosti verejného ponukového konania neupravené týmto záväzným
pokynom, pričom
týmto
určením
nesmie neprimeraným
spôsobom
obmedziť
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v ponukovom
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príslušný orgán.
Správca je oprávnený určiť ďalšie podrobnosti verejného ponukového konania neupravené týmto záväzným
pokynom, pričom týmto určením nesmie neprimeraným spôsobom obmedziť záujemcov o ponuku v ponukovom
konaní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.9.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K022502
Spisová značka: 36K/17/2016
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku 36K/17/2016
PREDVOLANIE
Okresný súd Trnava v právnej veci
navrhovateľa- veriteľa: Obec Banka
proti dlžníkovi: Eva Zachej
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Nariaďuje pojednávanie na deň 19.10.2016 o 13:00 hod.,
na podpísanom súde v miestnosti číslo dverí 238, I. poschodie Okresného súdu Trnava.
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa
bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu
do výšky 820,-eur (§ 52, § 53 O.s.p.).
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd
zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde
alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí
dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci
samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.
V Trnave, dňa 27.9.2016
JUDr. Martin Smolko
sudca
Za správnosť vyhotovenia:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.9.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K022503
Spisová značka: 36K/17/2016
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku 36K/17/2016
UPOVEDOMENIE
o termíne pojednávania
Okresný súd Trnava v právnej veci
navrhovateľa- veriteľa: Obec Banka
proti dlžníkovi: Eva Zachej
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Nariaďuje pojednávanie na deň 19.10.2016 o 13:00 hod.,
na podpísanom súde v miestnosti číslo dverí 238, I. poschodie Okresného súdu Trnava.
Súd týmto upovedomuje o termíne pojednávania veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, a to:
1.
Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653
2.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, Bratislava, IČO: 00 682 420
3.
SPLAST s.r.o., Orlovská 737, Ostrava, Česká republika, IČO: 64051609
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania, ich účasť však nie je nutná.
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd
zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde
alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí
dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci
samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.
V Trnave, dňa 27.9.2016
JUDr. Martin Smolko
sudca
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.9.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K022504
Spisová značka: 23K/33/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Vittek, nar. 9.12.1964, Komenského
837/10, 919 04 Smolenice, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Jozef Vittek, nar. 9.12.1964, Komenského 837/10, 919 04
Smolenice.
Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Súd u z n á vVydáva
a konkurz
za malý.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: Ing. Dagmar Machovičovú,
so sídlom kancelárie: Jarmočná 3, Hlohovec.
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Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Jozef Vittek, nar. 9.12.1964, Komenského 837/10, 919 04
Smolenice.
Súd u z n á v a konkurz za malý.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: Ing. Dagmar Machovičovú, so sídlom kancelárie: Jarmočná 3, Hlohovec.
Súd u k l a d á správcovi 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.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
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).
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).
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).
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).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
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).
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).
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).
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).
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).
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).
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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).
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).
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).
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).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
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).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
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).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V
námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti,
súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov. 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.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 26.9.2016
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K022505
Spisová značka: 2K/13/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníka: Michal Greschner, nar.
7.6.1981, Ľubľanská 9, 010 08 Žilina, ktorého správcom je: Licitor recovery k.s., so sídlom kancelárie Sládkovičova 6,
010 01 Žilina, IČO: 45 393 486 takto
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Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníka: Michal Greschner, nar.
7.6.1981,
9, 010 08 Žilina, ktorého Konkurzy
správcom je:
Licitor recovery k.s., so sídlom kancelárie
Sládkovičova
6,
ObchodnýĽubľanská
vestník 189/2016
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
03.10.2016
010 01 Žilina, IČO: 45 393 486 takto
rozhodol
Poukazuje správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 663,88 eur.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina
dňa 28.06.2016 a vedeného pod položkou denníka D18 preddavky na konkurzné konanie, položka registra 114 rok
2016, číslo účtovného dokladu 70/6-16, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Žilina dňa 26.9.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K022506
Spisová značka: 2K/13/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Michal Greschner, nar.
07.06.1981, bytom Ľubľanská 9, 010 08 Žilina, ktorého správcom je: Licitor recovery k.s., so sídlom kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 45 393 486 takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do pätnástich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí mimo iné
skutočnosti obsahovať aktuálny majetok zapísaný v súpise majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného
speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka vrátane
fotokópii výpisov z účtov.
Okrem pravidelných správ je správca povinný súdu vždy predložiť správu v prípade, že má v úmysle uzatvoriť
zmluvu o odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov
úpadcu a každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako päťsto eur, pričom túto správu obsahujúcu
minimálne informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola
zmluvná strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením
zmluvy.
Správca je povinný súdu predložiť a doručiť zoznam pohľadávok proti podstate zostavený podľa § 96 ods. 2 zákona
č. 7/2005 Z.z. do 5 dní od jeho zostavenia, ako aj návrh čiastočného, resp. konečného rozvrhu výťažku ešte pred
jeho predložením príslušnému veriteľskému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky
zákonné náležitosti a prílohy, pričom musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto 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/.
Okresný súd Žilina dňa 26.9.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K022507
Spisová značka: 2K/2/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Jaroslav Haliena, nar.
17.01.1958, bytom Osloboditeľov 938/21, 038 52 Sučany, ktorého správcom je: SKP, k.s., so sídlom kancelárie
Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, IČO: 44 915 691, v časti o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny do
konania prvej schôdze veriteľov, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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17.01.1958, bytom Osloboditeľov 938/21, 038 52 Sučany, ktorého správcom je: SKP, k.s., so sídlom kancelárie
Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, IČO: 44 915 691, v časti o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny do
konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
O p r a v u j e výrok I. Uznesenia Okresného súdu Žilina č.k. 2K/2/2016-90 zo dňa 18.08.2016 tak, že správne tento
výrok znie: Priznáva správcovi: SKP, k.s., so sídlom kancelárie Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, IČO: 44 915 691,
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 796,66 eur.
O p r a v u j e bod 9. odôvodnenia Uznesenia Okresného súdu Žilina č.k. 2K/2/2016-90 zo dňa 18.08.2016 tak, že
tento bod správne znie: Na základe uvedených skutočností, aplikujúc citované zákonné ustanovenia, rozhodol súd o
odmene správcu v sume 796,66 eur (663,88 eur + 20% DPH), nakoľko správca je platiteľom DPH. Odmena je
splatná nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia a uspokojí sa z konkurznej podstaty
prednostne pred inými pohľadávkami proti podstate.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný súd v Žiline,
písomne, v dvoch vyhotoveniach. 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 26.9.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K022508
Spisová značka: 2K/2/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Jaroslav Haliena, nar.
17.01.1958, bytom Osloboditeľov 938/21, 038 52 Sučany, ktorého správcom je: SKP, k.s., so sídlom kancelárie
Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, IČO: 44 915 691, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do pätnástich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí mimo iné
skutočnosti obsahovať aktuálny majetok zapísaný v súpise majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného
speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka vrátane
fotokópii výpisov z účtov.
Okrem pravidelných správ je správca povinný súdu vždy predložiť správu v prípade, že má v úmysle uzatvoriť
zmluvu o odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov
úpadcu a každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako päťsto eur, pričom túto správu obsahujúcu
minimálne informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola
zmluvná strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením
zmluvy.
Správca je povinný súdu predložiť a doručiť zoznam pohľadávok proti podstate zostavený podľa § 96 ods. 2 zákona
č. 7/2005 Z.z. do 5 dní od jeho zostavenia, ako aj návrh čiastočného, resp. konečného rozvrhu výťažku ešte pred
jeho predložením príslušnému veriteľskému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky
zákonné náležitosti a prílohy, pričom musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto 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/.
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Okresný súd Žilina dňa 26.9.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K022509
Spisová značka: 2K/14/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Kysel, nar. 21.04.1955,
Jesenského 1314/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, právne zastúpený: JUDr. Ľuboš Racko, PhD, advokát so sídlom
Vranovská 517/9, 031 01 Liptovský Mikuláš takto
rozhodol
O p r a v u j e bod 7. odôvodnenia Uznesenia Okresného súdu Žilina č.k. 2K/14/2016-88 zo dňa 12.09.2016 tak, že
tento bod správne znie: Súd za účelom zistenia majetnosti dlžníka preskúmal listiny, ktoré tvorili prílohu dlžníkovho
návrhu na vyhlásenie konkurzu - zoznam majetku, zoznam záväzkov a zmluvný prehľad. Podľa zoznamu majetku
dlžník disponuje finančnou hotovosťou vo výške 1.700,- Eur a zároveň má príjem zo zamestnania vo výške 605,40
Eur mesačne
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný súd v Žiline,
písomne, v dvoch vyhotoveniach. 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 26.9.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K022510
Spisová značka: 5K/16/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci zastaveného konkurzného konania voči dlžníkovi: Eva Vorčáková, nar. 20.03.1964,
trvale bytom: Hviezdoslavova 123/1, 026 01 Vyšný Kubín, prechodne bytom: J. Ťatliaka č. 1782/1, 026 01 Dolný
Kubín, takto

rozhodol
V r a c i a zložiteľovi: Eva Vorčáková, nar. 20.03.1964, trvale bytom: Hviezdoslavova 123/1, 026 01 Vyšný Kubín,
prechodne bytom: J. Ťatliaka č. 1782/1, 026 01 Dolný Kubín zvyšnú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 260,68 eur.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť zložiteľovi preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 260,68 eur, ktorý bol zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 29.09.2015,
evidovaný pod položkou denníka D18 položkou registra č. 117 rok 2015, účt. doklad 76/9-15, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 26.9.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K022511
Spisová značka: 2K/38/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadkyne: Mária Skupeňová, nar.
09.09.1961, bytom Lalinok 38, 013 31 Divinka, právne zastúpenej: JUDr. Václav Jaroščiak, advokát so sídlom M.
Rázusa 14, 010 01 Žilina, ktorej správcom je: JUDr. Michal Brož, so sídlom kancelárie: A. Bernoláka 6, 034 01
republiky podľa
zákona č.majetku
200/2011 zo
Z. z.
o Obchodnom
Ružomberok,Vydáva
v častiMinisterstvo
o návrhu spravodlivosti
správcu na Slovenskej
udelenie súhlasu
s vylúčením
súpisu
takto vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadkyne: Mária Skupeňová, nar.
09.09.1961, bytom Lalinok 38, 013 31 Divinka, právne zastúpenej: JUDr. Václav Jaroščiak, advokát so sídlom M.
Rázusa 14, 010 01 Žilina, ktorej správcom je: JUDr. Michal Brož, so sídlom kancelárie: A. Bernoláka 6, 034 01
Ružomberok, v časti o návrhu správcu na udelenie súhlasu s vylúčením majetku zo súpisu takto
rozhodol
U d e ľ u j e s p r á c o v i súhlas na vylúčenie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenej v
Obchodnom vestníku č. 71/2014 dňa 11.04.2014 a to:
·
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v SR, okres Žilina, obec Divinka, kat. územie Divinka zapísané na
LV č. 525 , parcely registra „E“, parc.č. 146 o výmere 182 m2 - orná pôda, parc.č. 918 o výmere 486 m2- orná
pôda,parc.č. 937 o výmere 406 m2-orná pôda, parc.č. 940 o výmere 822 m2-orná pôda,parc.č.950 o výmere 1766
m2-orná pôda, parc.č. 976 o výmere 540 m2-TTP, parc.č.995 o výmere471 m2- záhrady, parc.č. 997 o výmere 122
m2-záhrady, parc.č. 999 o výmere 641 m2- orná pôda, parc.č. 1006 o výmere 688 m2- orná pôda, parc.č. 1013 o
výmere 388 m2-orná pôda, parc.č. 1024 o výmere1636 m2- orná pôda, parc.č. 1029 o výmere 1063 m2-orná pôda,
parc.č. 1032 o výmere 979 m2-orná pôda v podiele 1/144=70,76 m2 v hodnote 4,58 €
LV č. 535,parcely registra „E“ parc.č. 152 o výmere 351 m2-orná pôda, parc.č. 159 o výmere 390 m2-orná pôda,
parc. č. 168 o výmere 1493 m2-orná pôda, parc.č. 183 o výmere 917 m2-orná pôda, parc.č. 435 o výmere 948 m2orná pôda, parc.č. 437 o výmere 1533 m2-orná pôda, parc.č. 442 o výmere 733 m2- orná pôda, parc.č. 462/2 o
výmere 3781 m2- orná pôda, parc. č. 472/2 o výmere 461 m2- orná pôda, parc. č. 475 o výmere 409 m2- orná pôda,
parc.č. 478 o výmere 587 m2-orná pôda, parc.č. 480 o výmere 1690 m2-orná pôda, parc.č. 482 o výmere 1099 m2orná pôda, parc.č. 485 o výmere 1107 m2- orná pôda, parc.č. 486 o výmere 1086 m2- orná pôda, parc. č. 843 o
výmere 297 m2- orná pôda, parc.č. 845 o výmere 601 m2- orná pôda, parc.č. 850 o výmere 639 m2- orná pôda,
parc.č. 854 o výmere 424 m2- orná pôda, parc. č. 856 o výmere 441 m2- orná pôda, parc. č. 864 o výmere 606 m2orná pôda, parc.č. 869 o výmere 557 m2- orná pôda v podiele 1/72= 279,9 m2 v hodnote 18,10€
LV č. 543,parcela registra“E“, parc.č. 162 o výmere 1292 m2-TTP v podiele 1/432=2,99 m2 v hodnote 0,060€
LV č. 565,parcely registra „E“ , parc. č. 182 o výmere 1409 m2- orná pôda, parc.č. 294 o výmere 627 m2- TTP, par.č.
299 o výmere 592 m2- TTP v podiele 1/36 = 73 m2 v hodnote 1,45€
LV č. 685, parcely registra „E“ , parc.č. 572 o výmere 1123 m2-orná pôda, parc. č. 581 o výmere 511 m2- orná pôda,
parc.č. 605 o výmere 971 m2- orná pôda, parc. č. 611 o výmere 953 m2- orná pôda, parc. č. 616 o výmere 1017 m2orná pôda, parc. č. 625 o výmere 3093 m2 orná pôda v podiele 1/144=53,25 m2 v hodnote 3,45€
LV č. 723, parcela registra „E“, parc.č. 859 o výmere 8317 m2- TTP, parc.č. 862 o výmere 44714 m2 v podiele
1/432= 122,75 m2 v hodnote 2,44€
LV č. 733, parcela registra „E“, parc.č. 910 o výmere 40680 m2- TTP v podiele 1/864= 47,08 m2 v hodnote 0,93€
LV č. 750,parcela registra „E“, parc. č. 1039 o výmere 58600 m2- TTP v podiele 1/863= 67,82 m2 v hodnote 1,35€
LV č. 751,parcela registra „E“, parc. č. 1040 o výmere 182459 m2 - TTP v podiele 1/864= 211,17 m2 v hodnote
4,20€
LV č. 1023,parcela registra „E“, parc. č. 288 o výmere 2134 m2- TTP v podiele 1/18= 118,55 m2 v hodnote 2,35€
LV č. 1179,parcela registra „C“, parc. č. 1257/6 o výmere 30 m2 - TTP v podiele 1/36= 0,83 m2 v hodnote 0,010€
·
Obchodný podiel v spoločnosti CEVYS-SK, s.r.o., IČO: 36 803 201, Národná 13, Žilina
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/.

Okresný súd Žilina dňa 26.9.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K022512
Spisová značka: 5K/9/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: FADEN-SK, s.r.o., so sídlom
Zámocká 34, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 648 821 (do 06.06.2016 so sídlom Kukučínova
772, 024 01 Kysucké Nové Mesto), o návrhu predbežného správcu: Ing. Peter Veselovský, so sídlom kancelárie: A.
Bernoláka 6, 034 05 Ružomberok, na predĺženie lehoty na podanie záverečnej správy, takto
rozhodol
Predlžuje predbežnému správcovi Ing. Peter Veselovský, so sídlom kancelárie: A. Bernoláka 6, 034 05 Ružomberok,
lehotu na podanie záverečnej správy o 15 dní.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./.

Okresný súd Žilina dňa 26.9.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K022513
Spisová značka: 2K/15/2016

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 CK
INTER-NESK s.r.o., so sídlom Nová ulica 15, 902 03 Pezinok, IČO: 35 838 973 (ďalej len „Dlžník“)
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť CK INTER-NESK s.r.o., so sídlom Nová ulica 15,
902 03 Pezinok, IČO: 35 838 973.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: SKKP, k. s., sídlo kancelárie Panenská 24, 811 03 Bratislava,
značka správcu S 1493.
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).
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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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).
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
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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 preukazujúceKonkurzy
v nej uvedené
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou,
v
Obchodný
vestník
189/2016
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
03.10.2016
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
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K022514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Homonnai Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 9, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1975
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/2/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/2/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 14.04.2015, sp. zn. 31K/2/2015, zverejneným v Obchodnom vestníku č.
75/2015 dňa 21.04.2015, súd vyhlásil konkurz na majetok úpadcu Róbert Homonnai, nar.: 08.03.1975, bytom Lúčna
9, 940 01 Nové Zámky (ďalej len „Úpadca“) a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť LawService Recovery, k.s.,
so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra (v tom čase Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra),
IČO: 47 817 003 zapísanú v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len
„Správca“).
Podľa § 107 ods. 2 z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „ZKR“): „V malom konkurze volí schôdza veriteľov namiesto veriteľského výboru jedného zástupcu veriteľov.“
Podľa § 95 ods.1 ZKR: „Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia
majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate.
Ak nie je možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej
výšky.“
Podľa § 96 ods. 1 ZKR: „Prihlásené pohľadávky uspokojuje správca na základe rozvrhu. Nezabezpečené
pohľadávky uspokojí na základe rozvrhu zo všeobecnej podstaty; zabezpečenú pohľadávku uspokojí na
základe rozvrhu z oddelenej podstaty. V rozvrhu nie je možné priznať veriteľovi viac, ako si uplatnil v prihláške. “
Podľa § 96 ods. 2 ZKR: „Pred zostavením rozvrhu správca zostaví zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré
boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje; v zozname
uvedie poradie a sumy, v akej boli alebo majú byť pohľadávky proti podstate uspokojené. Zostavenie zoznamu a
zámer zostaviť rozvrh správca oznámi zverejnením v Obchodnom vestníku.“
Podľa § 96 ods. 3 ZKR: „Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.“
Podľa ustanovenia § 96 ods. 5 ZKR: „Správca podľa ním zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a
uplatnených námietok do 45 dní od uplynutia lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na
schválenie príslušnému orgánu. Ak príslušný orgán rozvrh v lehote určenej správcom neschváli, predloží ho
správca bez zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o jeho schválení alebo ho vráti na prepracovanie a opätovné
predloženie súdu na schválenie. Na základe schváleného rozvrhu nespornú časť výťažku správca bez zbytočného
odkladu vydá veriteľovi; spornú časť výťažku správca uschová a vydá ju veriteľovi na základe právoplatného
rozhodnutia súdu.
Podľa § 98 ods. 1 ZKR: „Rozvrh zo všeobecnej podstaty správca zostaví bez zbytočného odkladu po
speňažení majetku všeobecnej podstaty; výťažky, ktoré majú byť podľa rozvrhu vydané na sporné pohľadávky,
správca uschová.“
Podľa § 101 ods. 1 ZKR: „Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o
určení pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu,
správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len "konečný
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len "konečný
rozvrh výťažku"). Na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním
určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku
správca pred jeho zverejnením doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.“
Podľa § 49 Vyhláška č. 665/2005 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (v znení č. 536/2008 Z. z., 235/2010 Z. z.): „Rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú
časť. Všeobecná časť rozvrhu výťažku obsahuje opis doterajšieho priebehu konkurzu, najmä opis skutočností,
ktoré sú dôležité pre tých, ktorí budú rozvrh výťažku schvaľovať.“
II.
VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
A. Správa o priebehu konkurzu a speňažovaní majetku patriaceho do všeobecnej podstaty Úpadcu
Počas lehoty na prihlasovanie pohľadávok veriteľov Úpadcu podľa § 28 ZKR, nebol zo strany Správcu zistený
žiadny zabezpečený veriteľ Úpadcu. Z tohto dôvodu konkurznú podstatu tvorí len všeobecná podstata.
Všeobecnú podstatu tvoria súpisové zložky majetku, tak ako boli tieto zverejnené v Obchodnom vestníku SR.
Konkrétne sa jedná o následné súpisové zložky:
Popis

Súpisová
hodnota v €

Finančné prostriedky úpadcu ku dňu vyhlásenia konkurzu

1 660,- €

Nespotrebovaný
odmeny a výdavkov predbežného správcu

preddavok

na

úhradu

25,02 €

Mzda úpadcu za obdobie od 04/2015 – 07/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo
2 759,05 €
exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Úroky z vkladov na konkurznom bankovom účte

0,23 €

Pohľadávka z účtu v banke – Československá obchodná banka, a.s., č. ú. 4021146568/7500

10,56 €

Prvá schôdza veriteľov, zvolaná v zmysle § 34 ZKR, sa konala dňa 24.07.2015 o 09.15 hod. na adrese Stráž 223,
960 01 Zvolen – 3 podlažie, veľká zasadacia miestnosť. Prvej schôdzi veriteľov sa nezúčastnil ani jeden z veriteľov
prihlásených pohľadávok. Z tohto dôvodu v súlade s ustanovením § 39 ods.1 ZKR v spojení s § 107 ods.2 ZKR
pôsobnosť zástupcu veriteľov vykonával súd.
Následne Správca zvolal druhú schôdzu veriteľov. Táto schôdza sa konala dňa 09.10.2015 o 09.15 hod. na adrese
Stráž 223, 960 01 Zvolen – 3 podlažie, veľká zasadacia miestnosť. Ani na tejto schôdzi sa nezúčastnil ani jeden
z veriteľov prihlásených pohľadávok. Na tejto schôdzi teda opätovne nedošlo k zvoleniu zástupcu veriteľov, pričom
pôsobnosť zástupcu veriteľov aj naďalej vykonával súd.
Následne Správca zvolal tretiu schôdzu veriteľov. Táto schôdza sa konala dňa 25.11.2015 o 09.15 hod. na adrese
Stráž 223, 960 01 Zvolen – 3 podlažie, veľká zasadacia miestnosť. Ani na tejto schôdzi sa nezúčastnil ani jeden
z veriteľov prihlásených pohľadávok. Na tejto schôdzi teda opätovne nedošlo k zvoleniu zástupcu veriteľov, pričom
pôsobnosť zástupcu veriteľov aj naďalej vykonával súd.
Následne Správca zaslal na zverejnenie do Obchodného vestníka oznam o zvolaní štvrtej schôdze veriteľov, ktorá
sa uskutoční dňa 07.10.2016 o 10:00 hod. v sídle správcu na adrese Stráž 223, 960 01 Zvolen. Oznam o zvolaní
štvrtej schôdze veriteľov bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 179/2016 dňa 19.09.2016.
Na základe uvedeného teda pôsobnosť zástupcu veriteľov naďalej vykonáva súd.
Od uplynutia prvej schôdze veriteľov správca vykonával úkony smerujúce k speňaženiu majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu Úpadcu, pričom správca konštatuje, že úspešne speňažil všetky súpisové zložky majetku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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III.
Rozvrhová časť návrhu výťažku všeobecnej podstaty Úpadcu
A. Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty
Nižšie uvedený prehľad obsahuje opis príslušných súpisových zložiek majetku tvoriacich všeobecnú podstatu
Úpadcu s priradením výťažku pripadajúcim na jednotlivé zložky speňaženého majetku:
Všeobecná podstata – príjmy zo speňaženia:
Peňažné pohľadávky:
Súpisová
hodnota

Opis veci/práva/inej majetkovej hodnoty

Mzda úpadcu za obdobie od 04/2015 - 07/2016 v rozsahu, v akom
môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 2 759,05 €
72 ods. 2 ZKR - majetok podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

Podstata

Spôsob
speňaženia

Výťažok
zo Dátum
speňaženia
výťažku

Všeobecná
podstata

Vymožením

2 759,05 €

Spolu výťažok

Priebežne
počas
konkurzu

2 759,05 €

Iné majetkové hodnoty:
Opis veci/práva/inej majetkovej hodnoty
Finančné
konkurzu

prostriedky

úpadcu

ku

dňu

vyhlásenia

Súpisová
hodnota

Podstata

Spôsob
speňaženia

Výťažok
speňaženia

1 660,00 €

Všeobecná
podstata

Vymožením

1 660,00 €

28.05.2015

Všeobecná
podstata

Vymožením

25,02 €

30.09.2015

Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a
25,02 €
výdavkov predbežného správcu
Spolu výťažok

zo Dátum
výťažku

1 685,02 €

Všeobecná podstata – Ďalšie príjmy, ktoré zákon považuje za príjmy zo speňaženia:
Podstata

Spôsob
speňaženia

Výťažok
speňaženia

Pohľadávka z účtu v banke - Československá
10,56 €
obchodná banka, a.s., č.ú. 4021146568/7500

Všeobecná
podstata

Vymožením

10,56 €

18.06.2015

Úroky z vkladov na bankovom účte

Všeobecná
podstata

Zabezpečením

0,23 €

Priebežne
konkurzu

Opis veci/práva/inej majetkovej hodnoty

Súpisová
hodnota

0,23 €

Spolu výťažok

zo

Dátum výťažku

počas

10,79 €

Správca konštatuje, že boli úspešne speňažené všetky súpisové zložky majetku tvoriace všeobecnú
podstatu Úpadcu a zo speňaženia tejto všeobecnej podstaty a z iných príjmov bol dosiahnutý výťažok spolu
vo výške 4 454,86 €.
B. Pohľadávky proti podstate
Podľa § 95 ods. 1 ZKR: „Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia
majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate. Ak nie je
možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky.“
S poukazom na citované ustanovenia ZKR, výťažok zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu Úpadcu
sa znižuje o pohľadávky proti podstate priradené k súpisovým zložkám majetku Úpadcu, ktoré tvoria všeobecnú
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sa znižuje o pohľadávky proti podstate priradené k súpisovým zložkám majetku Úpadcu, ktoré tvoria všeobecnú
podstatu Úpadcu.
Podľa § 87 ods. 4 ZKR: „Pohľadávky proti všeobecnej podstate uspokojuje správca priebežne; ak nemôže plne
uspokojiť pohľadávky proti všeobecnej podstate toho istého poradia, uspokojí ich pomerne.“

P.č. Veriteľ

Právny dôvod

Čas vzniku

Priradenie
Čas
príslušnej
uspokojenia
podstate

15.10.2015

1

UniCredit Bank Czech Republic
and
Slovakia,
a.s.pobočka Poplatok za poskytnutie súčinnosti
zahraničnej banky

6.3.2015

2

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankové poplatky

3

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankové poplatky

4

LawService
správca

5

Slovenská pošta, a.s.

6

Slovenská sporiteľňa, a.s.

7

LawService
správca

8

Slovenská sporiteľňa, a.s.

9

LawService
správca

Recovery,

Recovery,

Recovery,

9,96 €

30.4.2015 30.4.2015

Všeobecná

1,77 €

31.5.2015 31.5.2015

Všeobecná

5,90 €

31.5.2015 1.7.2015

Všeobecná

100,00
€

služby IOM - Výpis z OR

16.6.2015 17.6.2015

Všeobecná

3,90 €

Bankové poplatky

30.6.2015 30.6.2015

Všeobecná

5,90 €

30.6.2015 1.7.2015

Všeobecná

100,00
€

31.7.2015 31.7.2015

Všeobecná

5,90 €

31.7.2015 5.8.2015

Všeobecná

50,00 €

31.8.2015 31.8.2015

Všeobecná

5,90 €

31.8.2015 2.9.2015

Všeobecná

50,00 €

Odmena správcu z výťažku

9.9.2015

5.10.2015

Všeobecná

331,94
€

Bankové poplatky

30.9.2015 30.9.2015

Všeobecná

5,90 €

30.9.2015 5.10.2015

Všeobecná

50,00 €

k.s. Hotové výdavky správcu
náklady za obdobie 06/2015

k.s. Hotové výdavky správcu
náklady za obdobie 07/2015

Recovery,

k.s. Hotové výdavky správcu
náklady za obdobie 08/2015

12

LawService
správca

Recovery,

k.s.

LawService
správca

Recovery,

-

administratívne

administratívne

-

administratívne

Bankové poplatky

LawService
správca

14

-

Bankové poplatky

11

13 Slovenská sporiteľňa, a.s.

Výška

Všeobecná

k.s. Hotové výdavky správcu
náklady za obdobie 05/2015

10 Slovenská sporiteľňa, a.s.

k

k.s. Hotové výdavky správcu
náklady za obdobie 09/2015

-

-

administratívne

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

48

Obchodný vestník 189/2016

15

LawService
správca

Recovery,

k.s. Hotové výdavky správcu
náklady za obdobie 10/2015

16 Slovenská sporiteľňa, a.s.

17

LawService
správca

Recovery,

LawService
správca

Recovery,

k.s. Hotové výdavky správcu
náklady za obdobie 11/2015

LawService
správca

Recovery,

k.s. Hotové výdavky správcu
náklady za obdobie 12/2015

LawService
správca

Recovery,

k.s. Hotové výdavky správcu
náklady za obdobie 01/2016

5,90 €

30.11.2015 7.12.2015

Všeobecná

50,00 €

30.11.2015 30.11.2015

Všeobecná

5,90 €

31.12.2015 7.1.2016

Všeobecná

50,00 €

31.12.2015 31.12.2015

Všeobecná

5,90 €

31.1.2016 3.3.2016

Všeobecná

50,00 €

31.1.2016 31.1.2016

Všeobecná

5,90 €

Všeobecná

20,00 €

Hotové výdavky správcu - cestovné

10.3.2016 Pri rozvrhu

Všeobecná

97,95 €

31.3.2016 6.4.2016

Všeobecná

20,00 €

31.3.2016 31.3.2016

Všeobecná

5,90 €

30.4.2016 2.6.2016

Všeobecná

20,00 €

30.4.2016 30.4.2016

Všeobecná

5,90 €

LawService
správca

Recovery,

k.s. Hotové výdavky správcu
náklady za obdobie 03/2016

Recovery,

Všeobecná

5,90 €

26

LawService

administratívne

31.10.2015 31.10.2015

Všeobecná

k.s.

29 Slovenská sporiteľňa, a.s.

-

50,00 €

29.2.2016 29.2.2016

Recovery,

Recovery,

administratívne

Všeobecná

Bankové poplatky

LawService
správca

LawService
správca

-

Deň vydania: 03.10.2016

31.10.2015 9.11.2015

k.s. Hotové výdavky správcu -administratívne náklady
29.2.2016 3.3.2016
za obdobie 02/2016

25

28

administratívne

Bankové poplatky

24 Slovenská sporiteľňa, a.s

27 Slovenská sporiteľňa, a.s.

-

Bankové poplatky

22 Slovenská sporiteľňa, a.s.

23

administratívne

Bankové poplatky

20 Slovenská sporiteľňa, a.s.

21

-

Bankové poplatky

18 Slovenská sporiteľňa, a.s.

19

Konkurzy a reštrukturalizácie

-

administratívne

Bankové poplatky

k.s. Hotové výdavky správcu
náklady za obdobie 04/2016

-

administratívne

Bankové poplatky

k.s. Hotové

výdavky

správcu

-

administratívne
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30

LawService
správca

Recovery,

k.s. Hotové výdavky správcu
náklady za obdobie 05/2016

31 Slovenská sporiteľňa, a.s.

32

LawService
správca

Recovery,

Konkurzy a reštrukturalizácie
-

administratívne

31.5.2016 2.6.2016

Všeobecná

20,00 €

31.5.2016 31.5.2016

Všeobecná

5,90 €

30.6.2016 6.7.2016

Všeobecná

20,00 €

Bankové poplatky

30.6.2016 30.6.2016

Všeobecná

5,90 €

Hotové výdavky správcu - cestovné

15.7.2016 Pri rozvrhu

Všeobecná

18,64 €

Hotové výdavky správcu - cestovné

28.7.2016 Pri rozvrhu

Všeobecná

20,38 €

31.7.2016 5.8.2016

Všeobecná

20,00 €

31.8.2016 6.9.2016

Všeobecná

20,00 €

Bankové poplatky

k.s. Hotové výdavky správcu
náklady za obdobie 06/2016

33 Slovenská sporiteľňa, a.s.

Deň vydania: 03.10.2016

-

administratívne

34

LawService
správca

Recovery,

k.s.

35

LawService
správca

Recovery,

k.s.

36

LawService
správca

Recovery,

k.s. Hotové výdavky správcu
náklady za obdobie 07/2016

-

administratívne

37

LawService
správca

Recovery,

k.s. Hotové výdavky správcu
náklady za obdobie 08/2016

-

administratívne

38 Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankové poplatky

31.7.2016 31.7.2016

Všeobecná

5,90 €

39 Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankové poplatky

31.8.2016 31.8.2016

Všeobecná

5,90 €

Poštovné za obdobie 04/2015 - 09/2016

Priebežne Pri rozvrhu

Všeobecná

34,90 €

Odmena správcu z výťažku

Pri rozvrhu Pri rozvrhu

Všeobecná

222,73
€

Poplatok za konkurzné konanie

Pri rozvrhu Pri rozvrhu

Všeobecná

8,50 €

Budúce výdavky správcu spojené s ukončením
konkurzného konania - náklady na poštovné, Pri rozvrhu Pri rozvrhu
zrušenie účtu v banke atď..

Všeobecná

100,00
€

Spolu:

1
635,07
€

40

LawService
správca

Recovery,

k.s.

41

LawService
správca

Recovery,

k.s.

42

Slovenská
súd Nitra

43

LawService
správca

republika

Okresný

Recovery,

k.s.

Spolu vznikli pohľadávky proti všeobecnej podstate Úpadcu vo výške 1 635,07 €.
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K výpočtu odmeny správcu:
Odmena Správcu za výkon funkcie pozostáva z paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze
veriteľov určovanej rozhodnutím súdu a z odmeny Správcu zo speňaženia. Paušálna odmena bola Správcovi
priznaná uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 31K/2/2015 zo dňa 02.09.2015, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 172/2015 zo dňa 08.09.2015 vo výške 331,94 €. Správca ku dňu vzniku nároku na odmenu za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov nebol platiteľom DPH, preto sa odmena o túto daň nezvyšuje.
Pri výpočte odmeny Správcu zo speňaženia boli aplikované tieto právne normy:
Podľa § 13 ods. 1 vyhlášky č. 665/2005 Z.z. (ďalej len „vyhláška“): „Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze
veriteľov patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej len "odmena
z výťažku"). Za speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred konaním prvej schôdze veriteľov nárok na
odmenu z výťažku nemá žiaden správca.“
Podľa § 17 ods. 2 vyhlášky: „Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi
odmena 5 % z výťažku. Za výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte, na ktorý sa uložil výťažok zo
speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi nepatrí.“
Podľa § 20 ods. 2 vyhlášky: „Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za
speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena 1
% z výťažku.“
S poukazom na vyššie citované ustanovenia vyhlášky správca vypočítal odmenu zo speňaženia každej súpisovej
zložky majetku (pokiaľ mu za jej speňaženie prináleží odmena) tak, že
- pri odmene za speňaženie peňažných pohľadávok Úpadcu (mzda Úpadcu, nespotrebovaný preddavok, peňažná
hotovosť Úpadcu ku dňu vyhlásenia konkurzu, pohľadávka z účtu) vypočítal odmenu ako 5 % z výťažku (§ 17 ods. 2
vyhlášky),
- za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením (úroky z vkladov) vypočítal odmenu ako 1
% z výťažku (§ 20 ods. 2 vyhlášky),
V zmysle vyššie uvedeného má Správca nárok na odmenu zo speňažovania majetku podliehajúcemu
konkurzu vo výške 222,73 €.
K výpočtu súdneho poplatku za konkurzné konanie
Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len
„ZoSP“) poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu 3f) je splatný v deň rozvrhu výťažku, z ktorého
sa vypočítal; zahrnie sa ako pohľadávka proti podstate do rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal.
Podľa § 7 ods. 11 ZoSP základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol. Poplatok sa vypočíta s presnosťou na
eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca celé číslo je
a) menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,
b) rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,
c) väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.
Podľa položky 5 písm. c) prílohy k ZoSP - Sadzobníka súdnych poplatkov - za konkurzné konanie podľa osobitného
predpisu 3f) 0,2 % z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur;
poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol
aspoň raz predmetom rozvrhu 0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty,
najviac 3 319 eur; poplatok sa platí len zo zvyšného výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku; poplatok
sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz
predmetom rozvrhu 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty, najviac 3 319 eur;
poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do oddelenej podstaty z inej oddelenej podstaty, pokiaľ už
bol aspoň raz predmetom rozvrhu.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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S poukazom na citované zákonné znenie Správca vypočítal súdny poplatok za konkurzné konanie pre všeobecnú
podstatu ako sumu výťažku zahrnutého do tohto rozvrhu po zaokrúhlení na celé eurá nadol (4 454,86 EUR = 4 454
,-EUR) násobenú koeficientom 0,2% = 8,50 EUR (po zaokrúhlení na celé euro nadol).
C. Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

Celková suma výťažkov z majetku podliehajúceho konkurzu

4 454,86 EUR

Celková suma pohľadávok proti podstate zahrnutých do návrhu konečného rozvrhu výťažku

1 635,07 EUR

Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

2 819,79 EUR

D.

Návrh rozvrhu

S poukazom na vyššie uvedené Správca predkladá tento návrh konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty
Úpadcu:
Okresný súd Nitra, Štúrova č. 9, 949 68 Nitra (ďalej len „Okresný súd Nitra“) ako zástupca veriteľov vykonávajúci
pôsobnosť veriteľského výboru v zmysle § 107 ods. 2 ZKR v právnej veci úpadcu Róbert Homonnai, nar.
08.03.1975, bytom Lúčna 9, 940 01 Nové Zámky vedenej pred Okresným súdom Nitra pod sp. zn. 31K/2/2015
o návrhu konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty
r o z h o d o l:
Zástupca veriteľov vykonávajúci pôsobnosť veriteľského výboru v zmysle § 107 ods. 2 ZKR s c h v a ľ u j e tento
návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty:

Celková suma výťažkov z majetku podliehajúceho konkurzu

4 454,86 EUR

Celková suma pohľadávok proti podstate zahrnutých do návrhu konečného rozvrhu výťažku

1 635,07 EUR

Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

2 819,79 EUR

a s c h v a ľ u j e rozdelenie sumy určenej na uspokojenie veriteľov medzi veriteľov zistených nezabezpečených
pohľadávok nasledovne:
Celková
suma

p.č. Veriteľ

1

Slovenská
a.s.[1]

2
3

konsolidačná,

zistená Podiel na celkovej sume
zistených pohľadávok

v

konkurze Suma
určená
na
konečným rozvrhom

2 807,86 €

14,82%

626,24 €

Sociálna poisťovňa

9 835,21 €

51,92%

2 193,55 €

Vojtech Homonnai [2]

6 300,00 €

33,26%

0,00 €

Spolu

18 943,07 €

100,00%

2 819,79 €

uspokojenie

[1] Správca poukazuje na skutočnosť, že dňa 15.02.2016 bolo do kancelárie Správcu doručené uznesenie
Okresného súdu Nitra zo dňa 10.02.2016 sp. zn. 31K/2/2015-196 (ďalej aj „Uznesenie“), ktorým bol potvrdený
prevod pohľadávky v sume 1294,17 EUR pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 voči Úpadcovi, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.03.2016, pričom
oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti Uznesenia bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 54/2016 dňa
18.03.2016. Vzhľadom na uvedené preto správca do celkovej sumy zistenej pohľadávky v prospech veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s. započítal aj pohľadávku, ktorú pôvodne prihlasoval veriteľ Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s..
[2] Správca poukazuje na skutočnosť, že z dôvodu, že tento veriteľ je v zmysle § 9 ZKR spriaznenou osobou s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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[2] Správca poukazuje na skutočnosť, že z dôvodu, že tento veriteľ je v zmysle § 9 ZKR spriaznenou osobou s
Úpadcom, nakoľko je tento veriteľ otec Úpadcu, tak Správca poprel predmetnú pohľadávku čo do prihláseného
poradia E a zistil ju do poradia D. Nakoľko správca neeviduje žiadnu incidenčnú žalobu ohľadne popretého poradia,
má správca za to, že tento veriteľ sa má uspokojovať v zmysle § 95 ods. 2 ZKR v poradí ako podriadený veriteľ.
Nakoľko však v konkurze nedošlo k úplnému uspokojeniu iných nezabezpečených pohľadávok s poradím
uspokojenia E, v súlade s § 95 ods. 2 ZKR nie je možné tohto veriteľa s jeho prihlásenou pohľadávkou uspokojiť.
Správca žiada zástupcu veriteľov – Okresný súd Nitra, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto návrhu
konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty Úpadcu tento návrh konečného rozvrhu výťažku schválil
prípadne neschválil.
Schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty alebo jeho neschválenie je potrebné
doručiť na adresu príslušnej kancelárie správcu: LawService Recovery, k.s., správca so sídlom kancelárie
Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra.
Poučenie:
Vrátenie jedného rovnopisu návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty opatreného
podpisom zástupcu veriteľov na adresu kancelárie správcu: LawService Recovery, k.s., správca so sídlom
kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, sa považuje za schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku.
Ak zástupca veriteľov návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty v lehote
určenej Správcom neschváli, predloží ho Správca bez zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o jeho
schválení alebo ho vráti na prepracovanie a opätovné predloženie súdu na schválenie. Na základe
schváleného rozvrhu nespornú časť výťažku Správca bez zbytočného odkladu vydá veriteľovi; spornú časť
výťažku Správca uschová a vydá ju veriteľovi na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
Podľa § 101 ods. 1 ZKR: „Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o
určení pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu,
správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len „konečný
rozvrh výťažku“). Na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a
ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného
rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.“

LawService Receovery, k.s.,
správca úpadcu
Róbert Homonnai

K022515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bánovský Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čavojského 6/422, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.9.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/75/2015 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/75/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dražby
č. 089/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v zmysle § 24 ods. 9 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.
Miesto, dátum a čas vykonania dražby:
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava (objekt Vienna
Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Dátum dražby:
Čas vykonania dražby:

27.09.2016
10:00 hod. – 10:29 hod.

Označenie dražby:
prvá dražba
Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava III, obec: BA-m.č. NOVÉ MESTO, k.ú.: Nové Mesto, zapísané v
evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2646, a to konkrétne: bytu č. 33 s
prísl. nachádzajúcom sa na 7. p. v bytovom dome „Račianska 27, 29, 31“ so súp. č. 1509, postavenom na pozemku
parc. registra “C” č. 11887/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 266 m2, na pozemku parc.
registra “C” č. 11887/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 349 m2, na pozemku parc. registra
“C” č. 11887/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 369 m2 (ďalej len „Pozemok I“)a v bytovom
dome „Kraskova 2“ so súp. č. 1626 postavenom na parc. registra “C” č. 11887/1, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria o výmere 366 m2 (ďalej len „Pozemok II“ a spolu s „Pozemkom I“ ďalej len ako „Pozemok“), vchod:
Račianska 29 (ďalej len „Dom“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach Domu a Pozemku o veľkosti 5637/863281 (ďalej len ako „predmet dražby“).
Práva a záväzky na predmete dražby:
a)
Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Roman Bánovský (26.9.1972) na byt č.
33/7p., Račianska 29, podľa uznesenia Okresného súdu Nitra zn. 31/K/75/2015 zo dňa 20.11.2015 (správca
konkurznej podstaty: Mgr. Marek Piršel), P-958/16,
b)
Vecné bremeno v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov na časť pozemku pod
kontajnermi na tuhý odpad zap. na LV 31 parc. č. 11874, Vz 162/96,
c)
Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v dome v
zmysle § 15 z. 182/93 Z. z. v znení z. 151/95 Z. z.,
d)
Vecné bremeno - právo zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na budove
súp.č. 1509 na parc.č. 11887/4 v prospech Orange Slovensko,a.s. v rozsahu ustanovenia § 66 ods. 1 písm.
a) zákona o elektronických komunikáciách, Z-4148/12,
e)
Záložné právo v prospech Prvej stavebnej sporiteľne,a.s. (IČO 31335004) na byt č. 33 na 7. p.,
Račianska 29, V-24055/13 zo dňa 22.10.2013.
Opis predmetu dražby/ opis stavu predmetu dražby:
Byt č. 33 s prísl. sa nachádza na 7. p. na ulici Račianska 29. Bytový dom so súp. č. 1509, vchod číslo 29 má deväť
nadzemných a jedno podzemné podlažie. Na prízemí (1. NP) sa nachádzajú vstupné priestory, pivničné kobky pri
vstupe a nebytové priestory. Na 2. NP až 9. NP sa nachádzajú byty. V podzemnom podlaží sa pravdepodobne
nachádzajú skladovacie priestory a tiež pivničné kobky. Byty sú prístupné cez schodisko alebo jeden osobný výťah.
Podľa potvrdenia o veku bytového domu, ktorý vydal správca dňa 18.07.2016, bol bytový dom so súp. č. 1509 na
Račianskej ulici č. 29 daný do užívania v roku 1960. Bytový dom sa nachádza vo veľmi dobrom technickom stave.
Neboli zistené konštrukčné závady, ktoré by mohli výrazne ovplyvňovať alebo obmedzovať užívanie predmetného
domu alebo bytu. Predmet dražby má predpokladanú životnosť 120 rokov. V blízkom okolí obytného domu je
kompletná občianska a obchodná vybavenosť.
Dispozičné riešenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Byt číslo 33 pozostáva z dvoch obytných miestností a z príslušenstva, ktorým sa chápe: chodba, kúpeľňa, WC,
kuchyňa.
Celková podlahová plocha bytu je 56,84 m2.
Technicko – konštrukčné riešenie:
Predmet dražby je realizovaný ako murovaná stenová konštrukcia v kombinácii so stužujúcimi železobetónovými
jadrami a schodiskom. Základová konštrukcia predmetu dražby je s najväčšou pravdepodobnosťou založená v
hĺbke do 2 m na základových železobetónových pásoch a pilótach, s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti.
Stropy sú vyhotovené so železobetónových nosníkov a panelov s dobetónovaním. Schodisko je dvojramenné a
železobetónové s povrchom tzv. terazzo. Predmet dražby je pokrytý plochou strechou, klampiarska konštrukcia je
z pozinkovaného plechu. Vonkajšia úprava je prevedená kontaktným zatepľovacím systémom s ušľachtilou
silikátovou omietkou a vnútorná - vápennou omietkou. V predmete dražby sa nachádzajú plastové okná s izolačným
dvojsklom, vstupné zasklené hliníkové dvere otvárajúce sa na magnetický čip. Povrchy podláh spoločných
priestorov sú prevedené z terazzo dlažby. Rozvody ústredného vykurovania sú z oceľových rúr. Dom je vybavený
bleskozvodom a je napojený na prívod pitnej vody, elektrickej energie, plynu a vykurovanie, ktoré je zabezpečené
z výmennej stanice umiestnenej mimo predmetu dražby. V dome sú zriadené televízne a internetové pripojenia,
domáci telefón. Predmet dražby je napojený na všetky inžinierske siete.
Bytový dom je veľmi dobre udržiavaný. Predmet dražby bol v posledných rokoch modernizovaný - montáž
kontaktného zatepľovacieho systému, výmena okien a vchodových dverí, výmena zvislých rozvodov teplej a
studenej vody, kanalizácie a plynu. S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných
zariadení a príslušenstva domu: spoločné časti domu (základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia, vchody,
komunikačné jadro so schodiskom, závetria, chodby a balkóny na konci chodieb, vodorovné nosné a izolačné
konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie), spoločné zariadenia domu (výťahy a strojovne v spoločnom komunikačnom
jadre, rozdeľovače ÚK a TÚV, odvetrávacie prieduchy zo sociálnych častí, vodovodné prípojky, kanalizačné
prípojky, teplonosné prípojky, elektrické prípojky, telefónne prípojky, STA a SKT), a príslušenstvo domu (prístupová
pešia komunikácia, kontajnerové státie, ktoré sa nachádza na priľahlých pozemkoch).
Byt číslo 33 sa nachádza na 8. nadzemnom podlaží v stredovej sekcii.
Popis miestností bytu:
·
Chodba– vstupné dvere do bytu sú bezpečnostné, v oceľovej zárubni, s bezpečnostným zámkom,
keramická dlažba, úprava stien a stropu – vápenná omietka hladká, biela maľba, znížený strop SDK
podhľadom s bodovými zabudovanými svietidlami, vstavaná skriňa šírky cca. 2.500 mm;
·
Kúpeľňa – plné drevené dvere s povrchovou úpravou – dýha, v oceľovej zárubni, keramická dlažba a
obklad do výšky cca. 2.200 mm, zabudovaná plechová vaňa so sprchovou batériou, zavesené keramické
umývadlo, rebríkový radiátor;
·
WC – plné drevené dvere s povrchovou úpravou – dýha, v oceľovej zárubni, keramická dlažba a
obklad do výšky cca. 2.200 mm, keramická WC misa na podlahe a nádržka nachádzajúca sa za misou.
·
Spálňa– plné drevené dvere s povrchovou úpravou – dýha, v oceľovej zárubni, laminátová podlaha
so soklíkom, vápenná stierka a biela maľba, plastové okno s izolačným dvojsklom a interiérovými žalúziami,
panelový radiátor s termostatickou hlavicou;
·
Obývacia izba – plné drevené dvere s povrchovou úpravou – dýha, v oceľovej zárubni, laminátová
podlaha so soklíkom, vápenná stierka a biela maľba, plastové okno s izolačným dvojsklom a interiérovými
žalúziami, panelový radiátor s termostatickou hlavicou, strop čiastočne znížený SDK „rampou“ so
zabudovanými svietidlami;
·
Kuchyňa – podlaha je z keramickej dlažby, steny sú pokryté keramickým obkladom za kuchynskou
linkou, biela hladká omietka a biela maľba, plastové okno s izolačným dvojsklom a interiérovými žalúziami,
panelový radiátor s termostatickou hlavicou, kuchynská linka v tvare L v prevedení drevotrieska a dvierka
sú upravené fóliou, zabudovaný plechový drez s batériou, samostatný sporák s plynovou varnou doskou a
elektrickou rúrou, digestor.
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Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom technickom a hygienickom stave, je udržiavaný a modernizovaný.
Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 37/2016 zo dňa 24.07.2016, vyhotoveným súdnym
znalcom Ing. Jurajom Talianom, PhD.:
105.000,- EUR (slovom: stopäťtisíctisíc 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:
107.200,- EUR (slovom: stosedemtisícdvesto EURO)
V Bratislave, dňa 27.09.2016

K022516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Kaszová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 1685/25A, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.3.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 146/13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1 K 40/2014 S699
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Okresný súd Banská Bystrica
1 K 40/2014
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy úpadcu vo výške, ako ich je možné postihnúť výkonm rozhodnutia, za mesiac august 2016 vo
výške 32,23 €.

Vo Zvolene 27.9.2016
JUDr. Ivana Gajdošíková

K022517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PROFIBUILDING, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 93/6, 034 01 Liptovská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 753 611
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/32/2014 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/32/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o opakovanom ponukovom konaní
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu PROFIBUILDING, s.r.o., so sídlom Okružná 93/6, 034 01 Liptovská
Štiavnica, IČO : 36 753 611, týmto vyhlasuje opakované ponukové konanie na speňaženie majetku tvoriaceho
oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO:
17 321 123.
I. Predmet ponukového konania :
Predmetom ponukového konania sú pohľadávky podľa súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
zverejneného v Obchodnom vestníku č. 61/2015 zo dňa 30.03.2015, zapísané ako súpisové položky č. 14 až 25,
a podľa súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa zverejneného v Obchodnom vestníku č. 224/2015 zo
dňa 23.11.2015, zapísané ako súpisové položky č. 9.1 až 9.2; č. 9.4 až 9.7 a 9.9 až 9.13.
II. Podmienky ponukového konania :
1. Účastníci ponukového konania predložia svoje ponuky písomne, v zalepenej obálke s označením „Ponukové
konanie PROFIBUILDING – neotvárať“. Miestom predkladania ponúk je kancelária správcu. Lehota na predkladanie
ponúk je 14 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku. Pre účasť na
ponukovom konaní nie je potrebné zložiť zábezpeku.
2. Každý účastník ponukového konania je oprávnený predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk
predložených tým istým účastníkom, správca prihliada len na jednu ponuku účastníka obsahujúcu najvyššiu
ponúkanú cenu.
3. Pohľadávky je možné speňažiť len spolu ako jeden nedeliteľný súbor.
4. Obsahové náležitosti ponuky :
- identifikačné údaje účastníka, telefonický kontakt a e-mail;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- označenie predmetu ponuky odkazom na čísla súpisových položiek;
- výšku ponúkanej odplaty, spôsob jej uhradenia a splatnosť.
Povinnou prílohou ponuky je výpis z obchodného registra, živnostenského registra, alebo fotokópiu občianskeho
preukazu.
5. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť každú z predložených ponúk. Rovnako si správca vyhradzuje aj právo
dodatočne zmeniť (zúžiť) premet ponukového konania, a to najmä z dôvodu zániku niektorej z ponúkaných
pohľadávok.
6. Úspešný účastník ponukového konania je povinný uhradiť celú ponúkanú odplatu pred podpisom zmluvy.
7. Do dokumentácie súvisiacej s pohľadávkami je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Mladých
budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica. Záujemcovia o nahliadnutie do dokumentácie musia vopred oznámiť svoj
záujem o nahliadnutie prostredníctvom e-mailu na adrese: predaj.jakubco@gmail.com.
V Banskej Bystrici dňa 28.09.2016
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K022518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestská záhrada 5321, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 206 091
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/7/2016 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/7/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

OZNAM O ZVOLANÍ SCHÔDZE VERITEĽOV
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD. správca dlžníka: Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o., Mestská záhrada 5321, 979
01 Rimavská Sobota, IČO: 36 206 091, v reštrukturalizácii vedenej Okresným súdom Banská Bystrica pod sp. zn.
2R/7/2016, týmto z v o l á v a v súlade s § 126 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov schôdzu veriteľov na deň 11.11.2016 o 10:30 hod., ktorá sa uskutoční v kancelárii správcu
JUDr. Jaroslava Jakubča, PhD., na adrese: Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica.
Program schôdze veriteľov:
1. otvorenie schôdze veriteľov,
2. správa dlžníka o jeho finančnej a obchodnej situácii,
3. zisťovanie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok,
4. voľba veriteľského výboru,
5. záver.
Prezentácia veriteľov začína o 10:15 hod. v mieste konania schôdze veriteľov. Pri prezentácii veritelia fyzické osoby
predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia
veriteľov sa preukážu splnomocnením alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
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V Banskej Bystrici dňa 28.09.2016
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K022519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Oto Kancel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Humenská 43, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1969
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/15/2015 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/15/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávok veriteľa do zoznamu pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty
KONRES k.s., správca úpadcu: Mgr. Oto Kancel, narodený: 04.09.1969, trvale bytom: Humenská 43, 040 11
Košice, týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že zapísal prihlásené pohľadávky doručené
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s.; so
sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, Slovenská republika; IČO: 35 776 005.
Celková suma pohľadávky prihlásenej pod por. č. 1: 150,- €.
Celková suma pohľadávky prihlásenej pod por. č. 2: 40,- €.

K022520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Bojsa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. d. 389, 951 44 Výčapy - Opatovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: S 1485 31K/29/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/29/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

V konkurznej veci úpadcu: Stanislav Bojsa, nar. 05.03.1970, bytom 951 44 Výčapy – Opatovce 389, v
súlade s ust.§ 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, správca
týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 16.11.2016 o 10.30 hod. v priestoroch
kancelárie správcu na adrese: Záhradnícka 10, 945 01 Komárno (administratívna budova NEXT).
Program prvej schôdze veriteľov: 1. Otvorenie schôdze veriteľov 2. Správa o činnosti správcu a stave
konkurzného konania 3. Voľba zástupcu veriteľov 4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Záver Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa s
overeným podpisom veriteľa, a doklad totožnosti.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K022521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Šepeľa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. Armády 330/32, 067 83 Kamenica nad Cirochou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
Sídlo správcu:
Mierová 2529/87, 066 52 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/21/2013 S1396
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/21/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU
1. Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Prešov č. k. 2K/21/2013 zo dňa 01.07.2013, uverejnenom v Obchodnom vestníku č.
130/13 zo dňa 09.07.2013, bol na majetok úpadcu Miroslav Šepeľa, nar. 29.05.1975, bytom Čsl. Armády 330/32,
067 83 Kamenica nad Cirochou vyhlásený konkurz (ďalej len „úpadca“) a bol za správcu úpadcu ustanovený JUDr.
Ján Ninčák, MBA, PhD., so sídlom Mierová 2529/87, 066 52 Humenné (ďalej len „správca“).
Do konkurzu si prihlásili pohľadávky nižšie uvedení veritelia:
Veriteľ

Prihlásené pohľadávky

Zistená suma

Popreté pohľadávky

Consumer Finance Holding, a.s.

3.183,10 €

3.183,10 €

0€

Pavlíková Mária

30.376,10 €

0,- €

30.376,10 €

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

1.585,50 €

1.585,50 €

0,- €

PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA, a.s.

20.446,89 €

20.446,89 €

0,- €

Selecký Martin, Mgr.

5.000,00 €

5.000,00 €

0,- €

Slovenská sporiteľňa, a.s.

90.341,08 €

90.341,08 €

0,- €

Všeobecná úverová banka, a.s.

2.552,62 €

2.552,62 €

0,- €

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

63,21 €

63,21 €

0,- €

Spolu:

153.548,50 €

123.172,40 €

30.376,10 €

Do konkurzu bola prihlásená zabezpečená pohľadávka veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., sídlo: Tomášikova 48,
Bratislava, IČO: 00 151 653, vo výške 87.736,92 Eur. Konečný rozvrh oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 133/2015 zo dňa 14.07.2015.
V zmysle ustanovenia §94 ZKR ak nie je možné uspokojiť zabezpečenú pohľadávku zabezpečeného veriteľa v
celom rozsahu, vo zvyšnom rozsahu sa uspokojí ako nezabezpečená pohľadávka.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:
súp.
č.

Druh – popis

1

hnuteľná vec – barové stoličky 3ks, zn. Marcos Hocker

30,- €

2

hnuteľná vec – Rohový gauč Atlanta, výrobca NABAZ plus

400,- € 174/13, 10.9.2013

3

hnuteľná vec – Rádio CD Smarton SM 12, v.č. 21001285

10,- €

174/13, 10.9.2013

4

hnuteľná vec – Videoprehrávač LG LV 2378, v.č. No. FC230Y, e.č. P/N 3850R-M276R

20,- €

174/13, 10.9.2013

5

hnuteľná vec – Satelitný príjmač HOMECAST eM-150 CR s parabolou

60,- €

174/13, 10.9.2013

6

hnuteľná vec – Mikrovlna rúra TESCO MTG 06, v.č. 070402, e.č. 926/804

40,- €

174/13, 10.9.2013

7

hnuteľná vec – Chladnička s mrazničkou SNAIGÉ soft plus RF-310, v.č. 211647667, e.č.
180,- € 174/13, 10.9.2013
1671A

8

hnuteľná vec – Sporák ARDO young typ A6N1, v.č. 20023501365 042195050

100,- € 174/13, 10.9.2013

9

hnuteľná vec – Notebook ASUS X5DIJ, v.č. 15G10N390370, e.č. N13129

100,- € 174/13, 10.9.2013

10

hnuteľná vec – Okrúhly drevený stôl TINO MOON BF -6142, výrobca TEMPO KONDELA

50,- €

174/13, 10.9.2013

11

hnuteľná vec – Prenosné rádio PANASONIC RF-3500, v.č. SER. NO. WFOIB45067

15,- €

174/13, 10.9.2013

12

hnuteľná vec – Sporák plynový MORA 268

100,- € 174/13, 10.9.2013

13

hnuteľná vec – Sporák na tuhé palivo bez názvu

150,- € 174/13, 10.9.2013

14

hnuteľná vec – Televízor PHILIPS, v.č. HJ100407373479

60,- €

15

hnuteľná vec – Automatická práčka ARDO TL 800X, v.č. S/N 20035006348

150,- € 174/13, 10.9.2013

16

hnuteľná vec – televízor ORAVA 445, v.č. 1724638

30,- €

174/13, 10.9.2013

17

hnuteľná vec – Vysávač ZELMER Flip Typ 322.0.E01, v.č. Fabr.Nr.09/05

30,- €

174/13, 10.9.2013

18

hnuteľná vec – Umývačka riadu INDESIT IDE45S, v.č. 512093936, e.č. LS08-EVO3

200,- € 174/13, 10.9.2013

19

hnuteľná vec – Rýchlovarná kanvica TESCO JK1

10,- €

174/13, 10.9.2013

20

hnuteľná vec – Vešiaková stena borovica-Masív-Jelša DREWMAX LIESEK

50,- €

174/13, 10.9.2013

21

hnuteľná vec – Konferenčný stolík, výrobca: NOVÝ DOMOV Spišská Nová ves, TYP 44-59-3 15,- €

174/13, 10.9.2013

22

hnuteľná vec – Skriňa, výrobca: NOVÝ DOMOV Spišská Nová ves, TYP 11-46

30,- €

174/13, 10.9.2013

23

hnuteľná vec- GAUČ dvojlôžkový, výrobca: NOVÝ DOMOV Spišská Nová ves, TYP 55-8-1

50,- €

174/13, 10.9.2013

24

hnuteľná vec – Jedálenský stôl, výrobca: NOVÝ DOMOV Spišská Nová ves, TYP 42-73-2

40,- €

174/13, 10.9.2013

25

hnuteľná vec – Knihovňa, výrobca: NOVÝ DOMOV Spišská Nová ves, TYP 15-47-2

60,- €

174/13, 10.9.2013

26

hnuteľná vec – reslo 2ks, výrobca: NOVÝ DOMOV Spišská Nová ves, TYP 69-62

50,- €

174/13, 10.9.2013

27

hnuteľná vec – Stolička 3ks, výrobca: NOVÝ DOMOV Spišská Nová ves, TYP 22-18

30,- €

174/13, 10.9.2013

28

hnuteľná vec – Pohovka jednolôžková, výrobca: TATRA NÁBYTOK-PRAVENEC, v.č.
50,- €
6155531000-2926

174/13, 10.9.2013

29

hnuteľná vec – Plynový kotol Protherm Panther pripevnený na stenu

260,- € 174/13, 10.9.2013

30

hnuteľná vec – Zásobník vody ku kotlu Protherm panther pripevnený na stenu.

80,- €

174/13, 10.9.2013

31

hnuteľná vec – Plynový ohrievač vody pripevnený k múru – Mora

20,- €

174/13, 10.9.2013

32

hnuteľná vec – Rustikálna kuchynská linka pripevnená

1500,- € 174/13, 10.9.2013

33

hnuteľná vec – Drevotriesková kuchynská linka

100,- € 174/13, 10.9.2013

34

peňažná pohľadávka z účtu v banke

6,84 €

35

iná majetková hodnota – nespotrebovaná časť preddavku

663,88 € 174/13, 10.9.2013

36

mzda

360,- € 199/13, 15.10.2013

38

mzda

360,- € 219/13, 13.11.2013

39

mzda

360,- € 241/13, 13.12.2013

40

mzda

360,- € 6/14, 10.1.2014

41

mzda

360,- € 35/14, 20.2.2014

42

mzda

256,83€ 50/14, 13.3.2014

43

mzda

360,- € 72/14, 14.4.2014

Suma

Poznámka
OV zo dňa
174/13, 10.9.2013

174/13, 10.9.2013

174/13, 10.9.2013
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44

mzda

360,- € 90/14, 14.5.2014

45

mzda

360,- € 111/14, 12.6.2014

46

mzda

360,- € 133/14, 14.7.2014

47

mzda

360,- € 171/14, 8.9.2014

48

mzda

360,- € 191/14, 7.10.2014

49

mzda

360,- € 213/14, 6.11.2014

50

mzda

360,- € 238/14, 12.12.2014

51

mzda

360,- € 238/14, 12.12.2014

52

mzda

360,- € 14/15, 22.1.2015

53

mzda

360,- € 31/15, 16.2.2015

54

mzda

360,- € 61/15, 30.3.2015

55

mzda

360,- € 78/15, 24.4.2015

56

mzda

360,- € 100/15, 28.5.2015

mzda

360,- €

58

mzda

360,- € 146/15, 31.7.2015

59

mzda

360,- € 161/15, 21.8.2015

60

mzda

360,- € 186/15, 29.9.2015

61

mzda

360,- € 198/15, 15.10.2015

62

mzda

360,- € 247/15, 28.12.2015

63

mzda

360,- € 5/16, 11.1.2016

64

mzda

360,- € 16/16, 26.1.2016

65

mzda

360,- € 30/16, 15.2.2016

66

mzda

360,- € 58/16, 24.3.2016

67

mzda

360,- € 77/16, 22.4.2016

68

mzda

360,- € 102/16, 27.5.2016

69

mzda

360,- € 127/16, 1.7.2016

70

mzda

360,- € 146/16, 29.7.2016

71

mzda

360,- €

57

Celkom

116/15, 19.6.2015

167/2016,
30.08.2016

16.877,55 €

V Obchodnom vestníku č. 170/13 bolo dňa 04.09.2013 uverejnené Zvolanie schôdze konkurzných veriteľov. Za
zástupcu veriteľov bol zvolený veriteľ Mgr. Martin Selecký.
Dňa 03.08.2016 bolo v Obchodnom vestníku č. 149/2016 zverejnené Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok
proti podstate spolu so zámerom zostaviť konečný rozvrh.
2. Rozvrhová časť
a. príjmová časť
a.I.
Suma výťažku vo výške 12.496,83 € predstavuje zrážky zo mzdy úpadcu počas konkurzného konania
v období od vyhlásenia konkurzu ku dňu podania návrhu konečného rozvrhu výťažku.
a.II.
Suma výťažku vo výške 10,- € predstavuje výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do súpisu
všeobecnej podstaty pod súp. č. 21-28, 31, 33.
a.III.
Suma výťažku vo výške 363,- € predstavuje výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do súpisu
všeobecnej podstaty pod súp. č. 1-20, 29, 30 a 32.
a.IV.

Suma výťažku vo výške 663,88 € predstavuje nevyčerpanú časť preddavku predbežného správcu.

a.V.

Suma výťažku vo výške 6,84 € predstavuje peňažnú pohľadávku z bankového účtu úpadcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spolu výťažok v celkovej výške 13.540,55 €.
b. výdavková časť
b.I.

Ďalej boli/budú počas konkurzu uspokojené pohľadávky proti všeobecnej podstate vo výške 1045,20 €.

Pohľadávky proti všeobecnej podstate predstavujú sumu vo výške 1.045,20 €.
b.II.
Na základe Uznesenia Okresného súdu Humenné zo dňa 15.02.2016, č. k.: 17C/377/2013- 197, ktorým súd
schválil zmier účastníkov konania vo veci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a to úpadcu
a Márie Šepeľovej, sú náklady speňaženia bodu a) a.III. sumu vo výške 181,50 €.
Náklady podľa bodu a) a.III. predstavujú sumu vo výške 181,50 €.
b.III.
V zmysle ustanovenia §22 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 655/2005 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Vyhláška“): „Za speňaženie súboru majetku jedným právnym úkonom alebo
navzájom súvisiacimi právnymi úkonmi alebo za speňaženie podniku alebo časti podniku patrí správcovi odmena z
výťažku takto:
a)

zo sumy výťažku do

331,94 eura

16 %,

b)

zo sumy výťažku nad

331,94 eura

15 %,

c)

zo sumy výťažku nad

3 319,39 eura

14 %,

d)

zo sumy výťažku nad

33 193,92 eura

13 %,

e)

zo sumy výťažku nad

331 939,19 eura

6 %,

í)

zo sumy výťažku nad

3 319 391,89 eura

3 %,

g)

zo sumy výťažku nad

33 193 918,87 eura

1 %.“

V zmysle uvedeného výpočet odmeny správcu: za speňaženie súborov hnuteľných vecí [a) a.II. + a) a.III. = 10 € +
363 €] = 373 x 15% = 55,95 €.
V zmysle ust. §17 ods. 2 Vyhlášky: „Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí
správcovi odmena 5 % z výťažku. Za výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte, na ktorý sa uložil
výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi nepatrí.“
V zmysle uvedeného výpočet odmeny správcu: suma získaná ako zrážka zo mzdy počas konkurzného konania [a)
a.I.] = 12.496,83 € x 5% = 624,84 €.
V zmysle uvedeného výpočet odmeny správcu: suma predstavujúca nevyčerpanú časť preddavku predbežného
správcu [a) a.IV.] = 663,88 € x 5% = 33,19 €.
V zmysle uvedeného výpočet odmeny správcu: suma predstavujúca peňažnú pohľadávku z bankového účtu úpadcu
[a) a.V.] = 6,84 € x 5% = 0,34 €.
Celková odmena správcu z výťažku vo výške 714,32 €.
b.IV.

Predpokladané náklady na ukončenie konkurzu:

Za účelom ukončenia konkurzného konania správca predpokladá výdavky vo výške 30,- €, ktoré budú pozostávať
z poštových poplatkov, z nákladov na tlač, z nákladov na administratívny materiál a vedenie účtu.
Náklady spojené s ukončením konkurzného konania vo výške 30,- €.
Výdavky spolu = (b.I. + b.II.+ b.III. + b.IV.) = 1.971,02 €
b.V. Podľa položky č. 5 písm. c) zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov je
stanovený súdny poplatok za konkurzné konanie vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty.
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Pri výpočte súdneho poplatku sa vychádzalo zo sumy výťažku zo speňaženia majetku konkurznej podstaty
v celkovej výške 13.540,55 €, čo predstavuje základ pre výpočet súdneho poplatku.
Súdny poplatok vo výške 0,2% z výťažku zahrnutej do podstaty je vo výške 27,00 €.
Spolu výdavky celkom (b.I. + b.II.+ b.III. + b.IV. + b.V.) sú vo výške 1.998,02 €.
ROZDELENIE VÝŤAŽKU VERITEĽOV
V zmysle ustanovenia §94 ZKR ak nie je možné uspokojiť zabezpečenú pohľadávku zabezpečeného veriteľa v
celom rozsahu, vo zvyšnom rozsahu sa uspokojí ako nezabezpečená pohľadávka. Konečný rozvrh oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 68/16, zo dňa 11.4.2016.
Veriteľ
Slovenská
sporiteľňa, a.s.,
Spolu

Prihlásené
pohľadávky

Zistená
suma

Popretá
suma

%
miera Suma určená
uspokojenia
uspokojenie

na Zostatok sumy na uspokojenie zo
všeobecnej podstaty

87.736,92 €

87.736,92 € 0 €

26,666607 %

23.396,46 €

64.340,46 €

87.736,92 €

87.736,92 € 0 €

26,666607 %

23.396,46 €

64.340,46 €

V zmysle ustanovenia §99 ods. 1 ZKR: „Do rozvrhu sa zahŕňajú aj podmienené pohľadávky a popreté pohľadávky;
to neplatí pre popreté pohľadávky, na ktoré sa v konkurze neprihliada.“
V zmysle ustanovenia §99 ods. 2 ZKR: „Výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu určený podľa
rozvrhu na uspokojenie popretej pohľadávky správca vydá veriteľovi až po zistení popretej pohľadávky v
rozsahu jej zistenia; vo zvyšnom rozsahu správca rozvrhne výťažok novým rozvrhom.“
Veriteľ
Consumer Finance Holding, a.s.

Prihlásené
pohľadávky Zistená
suma Popreté
(všeobecná podstata)
(všeobecná podstat) pohľadávky
3.183,10 €
3.183,10 €
0€

Pavlíková Mária ***popretie pohľadávky
30.376,10 €
§99 ods. 2 ZKR, nebola zistená***
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
1.585,50 €
PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA, a.s. 20.446,89 €
Selecký Martin, Mgr.
5.000,00 €
Slovenská sporiteľňa, a.s.
66.944,62 €
Všeobecná úverová banka, a.s.
2.552,62 €
Východoslovenská
vodárenská
63,21 €
spoločnosť, a.s.
Spolu:
130.152,04 €

%
miera Suma
na
uspokojenia
rozdelenie
11,56845 %
368,24 €

0,- €

30.376,10 €

0%

0€

1.585,50 €
20.446,89 €
5.000,00 €
66.944,62 €
2.552,62 €

0,- €
0,- €
0,- €
0,- €
0,- €

11,56845 %
11,56845 %
11,56845 %
11,56845 %
11,56845 %

183,42 €
2.365,39 €
578,42 €
7.744,45 €
295,30 €

63,21 €

0,- €

11,56845 %

7,31 €

99.775,94 €

30.376,10 €

11,56845 %

11.542,53 €

V zmysle §101 ods. 1 ZKR správca žiada zástupcu veriteľov o schválenie konečného rozvrhu výťažku v lehote do
20 dní od zverejnenia tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku, prípadne o podanie
odôvodnených námietok a to v písomnej forme na adresu správcu.
V Humennom, dňa 21.09.2016
__________________________
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
Správca konkurznej podstaty
zn. správcu S1396

K022522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Valašíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dadanova 3385/3, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1967

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 6K/15/2016 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/15/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Martin Kováčik, správca dlžníka: Mária Valašíková, nar. 21.11.1967, bytom Dadanova 3385/3, 010 15 Žilina,
týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania pod sp. zn. 6K/15/2016, že v súlade s ustanovením § 85
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, v úradných hodinách Po-Pia od 08:00 hod. do 14:00 hod. Možnosť
nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe výpisu
z obchodného registra, platného OP, resp. plnej moci.
JUDr. Martin Kováčik, správca

K022523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Puškinova 1512/59, 958 26 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/28/2014-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K28/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Karol Porubčin, so sídlom Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, ako správca úpadcu Milan Baláž, nar.
19.07.1960, bytom Puškinova 1512/59, Partizánske (ďalej len „úpadca“ v príslušnom gramatickom tvare), týmto
na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov zo dňa 25.07.2016 v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení účinnom od 01.01.2012 (ďalej len „ZKR“), vyhlasuje
PONUKOVÉ KONANIE – II. kolo
na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, s týmito podmienkami :
I.
Predmet speňaženia
1. Predmetom speňaženia sú :
Súpisové zložky majetku časti II. HNUTEĽNÉ VECI vedené pod por. č. 1 až 6 v súpise všeobecnej
podstaty zverejnené v Obchodnom vestníku č. 240/2014 dňa 16.12.2014.
Celková súpisová hodnota hnuteľných vecí por. č. 1 až 6 je 1.950,00 €.

1. Hnuteľný majetok sa na základe tohto ponukového konania predáva jednotlivo alebo ako súbor
hnuteľných vecí v stave, množstve a kvalite, ako tento hnuteľný majetok stojí a leží.
2. Správca týmto vyzýva záujemcov, aby v lehote 15 dní od zverejnenia oznámenia tohto PONUKOVÉHO
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Správca týmto vyzýva záujemcov, aby v lehote 15 dní od zverejnenia oznámenia tohto PONUKOVÉHO
KONANIA na speňaženie majetku uvedeného v bode 1. a zapísaného v súpise všeobecnej podstaty
podávali záväzné ponuky podľa podmienok uvedených v tomto ozname.
3. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa v súlade s ustanovením § 199 ods. 9 ZKR považuje až nasledujúci
deň po faktickom uverejnení v Obchodnom vestníku a tento deň je rozhodným dňom pre počítanie lehoty na
podávanie ponúk.
II.
Všeobecné podmienky ponukového konania
1. Záujemcovia sú povinní predložiť svoje ponuky s náležitosťami podľa čl. III. v zalepených obálkach
najneskôr do 15:00 hod., 15-teho dňa od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9
ZKR in fine) osobne v kancelárii správcu počas úradných hodín kancelárie alebo poštou na adresu
kancelárie správcu, JUDr. Karol Porubčin, správca, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica. Na obálke je
záujemca povinný vhodným spôsobom vyznačiť text: "Milan Baláž - ponukové konanie, VP – II. (resp. II.
kolo) – NEOTVÁRAŤ". Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
2. Záujemcovia v ponuke uvedú záväzný návrh kúpnej ceny na odkúpenie majetku podľa jednotlivých
súpisových zložiek. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho ponuky
nebude prihliadať.
3. Záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 10 % ponúkanej kúpnej ceny, a to bezhotovostne na účet
správcu zriadený pre účely predmetného konkurzu, IBAN SK24 5200 0000 0000 1579 5395, vedený v OTP
Banke Slovensko, a.s., pobočka Považská Bystrica, pričom ako variabilný symbol uvedie svoje IČO
(právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikatelia) alebo dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (fyzické
osoby - nepodnikatelia). Za deň platby sa považuje deň pripísania platby na účet správcu. Zábezpeka
zaplatená na účet správcu sa v prípade úspešného záujemcu bude považovať za časť kúpnej ceny.
4. Rozhodujúcim kritériom pre posúdenie ponúk bude výška ponúkanej kúpnej ceny, ktorá musí byť v II. kole
verejného ponukového konania minimálne vo výške 75 % súpisovej hodnoty každej jednotlivej
súpisovej zložky.
5. Jednotlivé ponuky budú otvorené po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Po uplynutí lehoty na podávanie
ponúk a otvorení doručených obálok s ponukami, správca spíše zápisnicu o všetkých doručených
ponukách, ktorá bude obsahovať označenie záujemcu, predmet kúpy a ponúkanú kúpnu cenu.
6. Správca najneskôr do 10 dní odo dňa otvárania obálok vyhodnotí ponuky a spolu so zápisnicou podľa bodu
5. tohto článku, toto vyhodnotenie zašle zástupcovi veriteľov.
7. Správca bezodkladne po vyhodnotení doručených ponúk, oznámi úspešným záujemcom rozhodnutie o
prijatí ich ponuky elektronickou poštou, telefonicky alebo písomne. Súčasne úspešným záujemcom zašle
návrh kúpnej zmluvy.
8. Ak záujemca vyhodnotený ako úspešný nedoručí správcovi podpísanú kúpnu zmluvu v lehote 10 dní odo
dňa doručenia jej návrhu elektronickou poštou, má sa za to, že uzatvorenie kúpnej zmluvy odmietol. V
takom prípade je povinný zaplatiť v prospech podstaty pokutu vo výške 5 % ponúkanej kúpnej ceny.
Správca takémuto záujemcovi v lehote 7 dní odo dňa uplynutia lehoty na podpísanie kúpnej zmluvy vráti na
jeho účet zaplatenú časť kúpnej ceny zníženú o sumu vyššie uvedenej pokuty, ktorá sa započíta proti
nároku záujemcu na vrátenie zaplatenej časť kúpnej ceny. Pokuta je príjmom všeobecnej podstaty.
9. V prípade, že záujemca vyhodnotený ako úspešný, neuzatvorí kúpnu zmluvu v súlade s ustanovením bodu
8. tohto článku, správca oznámi ďalšiemu záujemcovi, ktorý ponúkol v poradí druhú najvyššiu kúpnu cenu
spĺňajúcu kritérium ponúkanej kúpnej ceny v príslušnom kole verejného ponukového konania, že bol
vyhodnotený ako úspešný záujemca; ustanovenie bodu 7. a 8. tohto článku sa použije obdobne. Ak
ďalšieho záujemcu niet, správca bezodkladne vyhlási ďalšie kolo ponukového konania.
10. Správca má právo odmietnuť všetky doručené ponuky.
11. Podrobné informácie ohľadne predmetov ponukového konania budú záujemcom poskytnuté správcom po
predchádzajúcej dohode osobne alebo telefonicky na tel. čísle: 0911 475 596. Záujemcovia majú možnosť
oboznámiť sa s predmetmi verejného ponukového konania obhliadkou, v termíne vopred dohodnutom so
správcom telefonicky, príp. e-mailom, a to najneskôr päť dní pred uplynutím lehoty na podávanie ponúk.
12. Riadne a včas doručená bezvadná ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju
meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponukové konanie na jednotlivé ponúkané súpisové zložky majetku sa
považuje za skončené uzatvorením kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom ohľadne tejto ponúkanej
súpisovej zložky. Doručenie záväznej ponuky zo strany záujemcu správcovi sa považuje za súhlas
záujemcu so všetkými podmienkami verejného ponukového konania.

III.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Povinný obsah ponuky záujemcu

1. Každá ponuka záujemcu musí obsahovať :

a. označenie záujemcu
· právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia - obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ,
IČ DPH, označenie osoby (meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia), ktorá koná za záujemcu alebo v
jeho mene, s uvedením a preukázaním jej oprávnenia na toto konanie plnomocenstvom ak nejde o
štatutárny orgán alebo jeho člena; prílohou ponuky musí byť výpis z obchodného registra, živnostenského
registra alebo inej obdobnej evidencie, nie starší ako 1 mesiac,
· fyzické osoby - meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia,

b) bankové spojenie a číslo účtu, aj v tvare IBAN,

c) označenie telefonického a mailového kontaktu na záujemcu,

d) čestné vyhlásenie záujemcu, že nie je v úpadku, na jeho majetok nie je vedené konkurzné alebo
reštrukturalizačné konanie, ani takýto návrh nebol podaný,

e) označenie súpisových zložiek, ktorých sa ponuka týka v súlade so súpisom uvedeným v čl. I. bod 1. týchto
podmienok,

f) záväzný návrh ponúkanej kúpnej ceny určenej pevnou peňažnou sumou v mene euro, vyjadrenou číslom aj
slovom,

g) doklad o zložení zábezpeky vo výške 10 % ponúkanej kúpnej ceny za súpisové zložky majetku, na účet
správcu IBAN SK24 5200 0000 0000 1579 5395, vedený v OTP Banke Slovensko, a.s., pobočka Považská
Bystrica, variabilný symbol IČO záujemcu (právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikatelia) alebo dátum
narodenia v tvare DDMMRRRR (fyzické osoby – nepodnikatelia), do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť text
„PONUKA“; zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie
ponúk,

h) dátum a vlastnoručný podpis oprávnenej osoby konajúcej za záujemcu.

2. Na ponuky, ktoré nebudú obsahovať náležitosti podľa bodu 1. tohto článku sa nebude prihliadať. Taktiež sa
nebude prihliadať na ponuku záujemcu, ak sa preukáže, že záujemca v ponuke uviedol nepravdivé alebo neúplné
údaje.
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IV.
Vyhodnotenie ponúk

1. Víťazným záujemcom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splnil všetky podmienky tohto
ponukového konania a súčasne ponúkol najvyššiu kúpnu cenu za jednotlivú hnuteľnú vec alebo za súbor
hnuteľných vecí.
2. Ak budú viaceré ponuky zhodné, v takom prípade sa víťazom ponukového konania stane ten záujemca,
ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
3. Neúspešným záujemcom bude zaplatená zábezpeka vrátená prevodom na účet v lehote 10 pracovných dní
odo dňa skončenia ponukového konania ohľadne príslušnej súpisovej zložky.

V Považskej Bystrici, dňa 28.09.2016

JUDr. Karol Porubčin
správca

K022524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Kamenyík "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Škultétyho 489/7, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.8.1973
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/30/2014/S 1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/30/2014
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Aktualizácia súpisu oddelenej podstaty
Typ súpisovej zložky majetku: Byt
Opis súpisovej zložky majetku: byt č. 3 nachádzajúci sa na 1.poschodí vo vchode č. 7 bytového domu so súp. č.
489, postaveného na pozemku reg. C s parc. č. 2182/7, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 245
m2 zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Revúca, Katastrálny odbor pre obec: Tornaľa,
okres: Revúca, kat. územie: Tornaľa na LV č. 1795, ku ktorému prislúcha spoluvlastnícky podiel na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 76/1333
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Súpisová hodnota / výška výťažku zo speňaženia: 11.500 Eur / 8.250 Eur
Deň zapísania majetku do súpisu: 10.7.2014
Súpisová zložka majetku je zaradená do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa:
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VK REALITY, s.r.o., so sídlom Š. Moyzesa 9585/41, Zvolen, IČO: 46 447 253
Druh zabezpečovacieho práva: záložné právo v druhom poradí
Právny dôvod zriadenia a vzniku zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam
zo dňa 6.2.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice, vklad povolený pod V 136/2013
Zabezpečená pohľadávka: pohľadávka z titulu Zmluvy o pôžičke zo dňa 6.2.2013 vo forme notárskej zápisnice N
23/2013, NZ 3964/2013 spísanej na Notárskom úrade JUDr. Bronislavy Cirbesovej v Rimavskej Sobote
Výška zabezpečenej pohľadávky: 15.449,13 Eur
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 13

V Banskej Bystrici, dňa 28.09.2016
KP recovery, k.s., správca

K022525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nexis Fibers a.s. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chemlonská 1, 066 12 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 729 680
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1R/3/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1R/3/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu zahraničnému veriteľovi o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. ako reštrukturalizačný správca v právnej veci povolenej
reštrukturalizácie dlžníka Nexis Fibers a.s., so sídlom Chemlonská 1, 066 12 Humenné, IČO: 36 729 680, týmto na
základe žiadosti zahraničného veriteľa Rotatechnology s.r.o. potvrdzuje zapísanie jeho pohľadávky prihlásenej
samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1 do zoznamu pohľadávok Dlžníka doručenou v zákonnej lehote na
prihlasovanie pohľadávok:
Označenie veriteľa:
Rotatechnology s.r.o., so sídlom Nádražní 852, 667 01 Židlochovice, Česká republika, IČO: 02 440 300
Označenie pohľadávky:
Pohľadávka č. 1 prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1 v celkovej výške 7.405,60 EUR.
Spisová značka súdu:

1R/3/2016, Okresný súd Prešov

Spisová značka správcu:

1R/3/2016 S1436

Dátum doručenia:

23.09.2016

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca
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K022526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Kamenyík "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Škultétyho 489/7, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.8.1973
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/30/2014/S 1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/30/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

KP recovery, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Vojtech Kamenyík „v konkurze“, nar. 28.08.1973, bytom
Škultétyho 489/7, 982 01 Tornaľa v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej
podstate zabezpečeného veriteľa VK REALITY, s.r.o., so sídlom Š. Moyzesa 9585/41, Zvolen, IČO: 46 447 253
a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho oddelenú podstatu
tohto zabezpečeného veriteľa.
Poučenie
Podľa § 96 ods. 2 -4 ZKR zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu pohľadávok
proti podstate a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka
musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená
do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
rozsahu určenom správcom.
V Banskej Bystrici dňa 28.9.2016
KP recovery, k.s., správca

K022527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Klein
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zemplínska 2801/13, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/26/2016 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/26/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Týmto v súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zvolávam prvú schôdzu veriteľov,
ktorá sa uskutoční dňa 10. 11. 2016 o 11.00 hod. v kancelárii správcu na adrese: Slovenská 69, Prešov
s nasledovným programom: 1. Prezentácie a otvorenie. 2. Voľba zástupcu veriteľov. 3.Hlasovanie o výmene resp.
potvrdení správcu v zmysle § 36 ZKR. 4. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby
výpis z OR. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou, resp. poverením na zastupovanie a dokladom
totožnosti. Ing. Eva Orbanová, správca.
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K022528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Ján Belko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 93/6, 034 01 Liptovská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3k/16/2015/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/16/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dražby
(D 5090816)

Dražobník:

LICITOR group, a.s.

Sídlo:

Sládkovičova 6, 010 01 Žilina

IČO:

36 421 561

Zapísaný:

Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka: 10476/L

V zastúpení:

JUDr. Tomáš Šufák, prokurista spoločnosti

Navrhovateľ:

JUDr. Michal Brož

Sídlo kancelárie:

A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok

Značka správcu:

S1490

IČO:

42 214 955
správca konkurznej podstaty úpadcu:

JUDr. Ján Belko „v konkurze“
nar.:

24.10.1980

bytom: Okružná 93/6, 034 01 Liptovská Štiavnica
Miesto konania dražby:

Hotel Áčko, Hrabovská cesta 34, 034 01 Ružomberok
(salónik – 1. poschodie)

Dátum konania dražby:
Čas otvorenia dražby:
Dražba:

14.09.2016
13:00 hod.
1. kolo dražby

Predmet dražby:
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti – rozostavaná stavba rekreačný dom
Ostrô bez súpisného čísla, postavený na parc. č. 942/122 a pozemok registra „C“ na parcele č. 942/21, parc. č.
942/58, parc. č. 942/122, v k. ú. Liptovská Štiavnica, okres Ružomberok, zapísaný na LV č. 2019,
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v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Označenie predmetu dražby:
nehnuteľnosti sa nachádzajú v obci: Liptovská
Štiavnica, katastrálne územie: Liptovská Štiavnica, okres: Ružomberok, list vlastníctva: LV č. 2019, rozostavaná
stavba rekreačný dom Ostrô: bez súpisného čísla, postavený na parc. č. 942/122, druh stavby: 21 – rozostavaná
stavba rekreačný dom Ostrô, parcela registra „C“ číslo:942/21, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 411
m2, 942/58, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 m2, 942/122, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria o výmere 98 m2 vo vlastníctve: JUDr. Ján Belko, rod. Belko, nar. 24.10.1980, bytom Liptovská
Štiavnica č. 238, 034 01 Liptovská Štiavnica, v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Opis predmetu dražby: Chata: rekreačný dom bez s.č. Ostrô- Oceňovaná nehnuteľnosť je samostatne stojaci
objekt na rovinatom teréne, ktorý pozostáva z prvého nadzemného podlažia a s využitím podkrovia. Objekt sa
nachádza v rekreačnej oblasti Chalúpkovo. Objekt štvorcového nepravidelného tvaru drevenej zrubovej nosnej
konštrukcie so sedlovou strechou. Napojený je na inžinierske siete a to vodu, elektriku, kanalizácia do verejnej siete,
elektriku. Objekt je vybavený sociálnym zariadením, rozvodom vody studenej a teplej, vykurovaním ústredným na
elektriku a pevné palivo z krbu. Teplá voda je zabezpečená z bojlera. Vchod do objektu je z MK do chodby. Nosnú
konštrukciu stavby tvorí obvodový plášť zo zrubových trámov o hrúbke do 40 cm v I. NP a podkroví, stropy sú v I.
NP a podkroví vybudované po roku 1960 s viditeľným podhľadom, elektroinštalácia svetelná a motorická istená
poistkovými automatmi, vonkajší náter, krytina strechy plastový šindeľ. Ide o jednopodlažnú budovu, ktorá
pozostáva z I. NP a s využitím podkrovia.
I. Nadzemné podlažie- Podlažie pozostáva zo vstupu, samostatného WC s umývadlom , sprchy s umývadlom
s pisoárom, obývačky, kuchyne, druhej kuchyne, WC so sprchou v zadnej časti objektu, s technickou miestnosťou
a schodištia do podkrovia. Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou, obvodové steny sú zrubové, deliace
konštrukcie sú drevené, stropy sú drevené krytina strechy plastový šindeľ, klampiarske konštrukcie strechy sú
z pozinkovaného plechu /žľaby, zvody/, klampiarske konštrukcie ostatné sú z pozinkovaného plechu, na štyroch
stenách nad /3 omietanej plochy je náter, dvere sú z tvrdého dreva, okná sú drevené, okenné žalúzie nie sú,
okenice kovové mreže nie sú, podlahy obytnej miestnosti na podlaží sú parkety, podlahy ostatných miestností sú
prevažne keramické, ústredné vykurovanie je podlahové, elektroinštalácia je svetelná i motorická, domáci telefón,
rozvod televízny a rádioantény na podlaží je, zabezpečovacie zariadenie, bleskozvod je, rozvod vody je z potrubia
studenej i teplej vody z centrálneho zdroja, inštalácia plynu nie je, kuchyňa má šporák elektrický – platňa, digestor,
zabudované chladničky, kuchynská linka je z dreva, druhá kuchyňa je kompletne vybavená umývadlom, digestor
atď., vodovodné batérie sú pákové, vnútorné obklady sú keramické, balkón nie je, krb je s vykurovacou vložkou
a ohrevom podlahy, sauna, vstavané skrine nie sú, elektrický rozvádzač na podlaží je s automatickým istením.
Schody do podkrovia sú drevené.
Podkrovie- Podlažie pozostáva z izieb, kúpeľne a WC. Obvodové steny sú drevené, deliace konštrukcie sú
drevené, vnútorné omietky sú vápenné štukové, stropy sú s viditeľným podhľadom drevené, klampiarske
konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu /žľaby, zvody/, klampiarske konštrukcie ostatné sú z pozinkovaného
plechu, na štyroch stenách nad 2/3, dvere sú drevené, okná sú drevené, okenné žalúzie nie sú, kovové mreže nie
sú, podlahy obytnej miestnosti na podlaží sú parkety, podlahy ostatných miestností sú prevažne keramické,
ústredné vykurovanie je na podlaží oceľovými radiátormi, elektroinštalácia je svetelná, domáci telefón, rozvod
televízny a rádioantény na podlaží je, zabezpečovacie zariadenie je. V kúpeľni je vaňa a umývadlo, WC je
samostatné s umývadlom.
Plot: plot C- Plot C sa nachádza pri vstupe a v zadnej časti a je postavený na múriku z kameňa a zvislá pohľadová
plocha je z dreva.
Plot: plot B- Plot B sa nachádza pri vstupe vpravo a je postavený na múriku z kameňa a zvislá pohľadová plocha je
z dreva.
Plot: plot A- Plot A sa nachádza vzadu za objektom a je postavený na múriku z kameňa a zvislá pohľadová plocha
je tiež z kameňa.
Plot: plot z pletiva- Plot sa nachádza v zadnej časti za objektom a je postavený na stĺpikoch a zvislá pohľadová
plocha je zo strojového pletiva.
Vonkajšia úprava: prípojka vody-Ide o prípojku vody z verejného vodovodu o priemere prípojného potrubia 25 mm
z PVC s uložením v hĺbke 1,15m na pozemku, ktorý je vo vlastníctve majiteľa nehnuteľnosti.
Vonkajšia
úprava: prípojka kanalizácie- Ide o prípojku kanalizácie do verejnej siete o priemere prípojného potrubia 200 mm
z PVC s uložením v hĺbke 1,15m na pozemku, ktorý je vo vlastníctve majiteľa nehnuteľnosti. Vonkajšia úprava:
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z PVC s uložením v hĺbke 1,15m na pozemku, ktorý je vo vlastníctve majiteľa nehnuteľnosti. Vonkajšia úprava:
vodomerná šachta- Ide o betónovú vodomernú šachtu s uložením v hĺbke 1,15m na pozemku, ktorý je vo
vlastníctve majiteľa nehnuteľnosti.
Vonkajšia úprava: elektrická prípojka- ide o prípojku elektriky zemnú, vedenú zemou medeným káblom a
s uložením v hĺbke 1,15m na pozemku, ktorý je vo vlastníctve majiteľa nehnuteľnosti.
Vonkajšia úprava: spevnené plochy dláždené- Ide o spevnené plochy z dlažby z čelnej strany objektu a sú
postavené na pozemku, ktorý je vo vlastníctve majiteľa nehnuteľnosti.
Vonkajšia úprava: spevnené plochy betónové – drevený rošt- Ide o spevnené plochy z betónu z čelnej strany
objektu pod roštom a sú postavené na pozemku, ktorý je vo vlastníctve majiteľa nehnuteľnosti.
Vonkajšia
úprava: spevnené plochy dláždené- Ide o spevnené plochy z betónovej dlažby z bočnej strany objektu (chodník)
a sú postavené na pozemku, ktorý je vo vlastníctve majiteľa nehnuteľnosti.
Opis stavu predmetu dražby: Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Objekt je využívaný na projektovaný
účel – na bývanie a rekreáciu. Iné využitie sa dá predpokladať a to na prenájom za účelom bývania.
Práva a záväzky viaznuce na predmete
Zriadenie exekučného záložného práva na základe
exekučného príkazu zriadením exekučného záložného práva v exekučnom konaní č. EX 83/2015-29, vedenom
súdnym exekútorom JUDr. Róbertom Tutkom, Čučmianska dlhá 26, Rožňava, na nehnuteľnosti: pozemky CKN
parc.č. 942/21, 942/58, 942/122 a rozostavaná stavba bez súp.čísla na pozemku parc.č. 942/122, v prospech
oprávneného Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, Bratislava ; - Z 2127/2015; čz 185/15;
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 137/15 (súdny
exekútor PhDr. Mgr. Jozef Ružarovský, súdny exekútor,Pekárenská 23, Trnava) na
nehnuteľnosti: pozemky C KN parc.č. 942/21, 942/58, 942/122 a stavbu
rozostavaný rekreačný dom bez súp.č. na pozemku C KN parc.č. 942/122 v
prospech oprávneného Národný holdingový fond s.r.o., Miletičova 23, Bratislava; -Z
3148/15; č.z. 325/15;
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie
zriadením exekučného záložného práva EX 3052/2015-16 (súdny exekútor JUDr.
Peter Matejovie, Moyzesova 669/15, Liptovský Mikuláš) na nehnuteľnosti: pozemky
C KN parc.č. 942/21, 942/58, 942/122 a stavbu rozostavaný rekreačný dom bez
súp.č. na pozemku C KN parc.č. 942/122 v prospech oprávneného KONTRAKTING
KROV HROU, s.r.o., Dolné Rudiny 1, Žilina; - Z 3204/2015; č.z. 334/15;
Poznámka:
Poznamenáva sa predbežné opatrenie na
základe uznesenia sp.zn 8Cb/3/2010-497 zákazu nakladania s nehnuteľnosťami, a
to:pozemkami CKN parc.č. 942/21, 942/58, 942/122 a rozostavanou stavbou
rekreačný dom Ostrô postavená na parc.č. CKN 942/122; -P 928/11; PVZ 322/11;P
49/12;PVZ 8/12;

Poznamenáva sa zákaz nakladania
nehnuteľnosťami na základe uznesenia Okresného súdu sp.zn 8Cb/3/2010-497 a
Krajského súdu sp.zn. 13Cob/43/2012 v konaní o návrhu na zriadenie predbežného
opatrenia, a to:k pozemkom CKN parc.č. 942/21, 942/58, 942/122 a k rozostavanej
stavbou rekreačný dom Ostrô postavená na parc.č. CKN 942/122; -P 316/12;PVZ
51/12;

Poznamenáva sa upovedomenie o začatí
exekúcie predajom nehnuteľností v exekučnom konaní č. EX 83/2015-13 vedenom
súdnym exekútorom JUDr. Róbertom Tutkom, Čučmianska dlhá 26, Rožňava, na
nehnuteľnosti: pozemky C KN parc.č. 942/21, 942/58, 942/122 a rozostavaná
stavba bez súp.čísla na pozemku C KN parc.č. 942/122, v prospech oprávneného
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Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, Bratislava ; - P 184/2015; - P 184/2015;

Exekučný príkaz EX 83/2015 od JUDr.
Róbert Tutko, súdny exekútor,Čučmianska dlhá 26, Rožňava na vykonanie
exekúcie predajom nehnuteľností: pozemky C KN parc.č. 942/21, 942/58, 942/122
a rozostavanú stavbu bez s.č. na pozemku C KN parc.č. 942/122, v prospech
oprávneného Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, Bratislava, IČO: 17321123; P
410/2015;

Poznamenáva sa upovedomenie o začatí
exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 3052/2015-16 (súdny
exekútor JUDr. Peter Matejovie, Moyzesova 669/15, Liptovský Mikuláš) na
nehnuteľnosti: pozemky C KN parc.č. 942/21, 942/58, 942/122 a stavbu
rozostavaný rekreačný dom bez súp.č. na pozemku C KN parc.č. 942/122 v
prospech oprávneného KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o., Dolné Rudiny 1,
Žilina; - P 507/2015;

Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe
vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 137/15 (súdny
exekútor PhDr. Mgr. Jozef Ružarovský, súdny exekútor,Pekárenská 23, Trnava) na
nehnuteľnosti: pozemky C KN parc.č. 942/21, 942/58, 942/122 a stavbu
rozostavaný rekreačný dom bez súp.č. na pozemku C KN parc.č. 942/122 v
prospech oprávneného Národný holdingový fond s.r.o., Miletičova 23, Bratislava; -P
505/2015; č.z.309/2015;

Poznamenáva sa vyhláška o dražbe
nehnuteľností EX 83/2015 ( JUDr. Róbert Tutko, exekútorský úrad Rožňava,
Čučmianska dlhá 26, Rožňava), ktorá sa bude konať dňa 8.12.2015 o 10:00 hod. v
exekútorskom úrade Rožňava, Čučmianska dlhá 26, dražba nehnuteľnosti: a to,
pozemky C KN parc.č. 942/21, 942/58, 942/122 a stavbu rozostavaný rekreačný
dom bez súp.č. na pozemku C KN parc.č. 942/122 ; -P 585/2015;č.z. 326/15;

Poznamenáva sa upovedomenie o začatí
exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 187/2016-10 (súdny exekútor
JUDr. Peter Matejovie, Moyzesova 669/15, Liptovský Mikuláš) na nehnuteľnosti:
pozemky C KN parc.č. 942/21, 942/58, 942/122 a rozostavanú stavbu bez súp.č. na
pozemku C KN parc.č. 942/122 v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, Bratislava; -P 149/2016;

Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu
Okresným súdom Žilina sp. zn. 3K/16/2015 na majetok úpadcu: JUDr. Ján Belko,
nar. 24.10.1980, Okružná 93/6, 03401 Liptovská Štiavnica a to na pozemok registra
C KN parcelné číslo 942/21, trvalé trávnaté porasty o výmere 411 m2, pozemok
registra C KN parcelné číslo 942/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 m2,
pozemok registra C KN parcelné číslo 942/133, zastavané plochy a nádvoria o
výmere 98 m2, rozostavaná stavba rekreačný dom ostrô bez súpisného čísla na
pozemku registra C KN s parcelným číslom 942/122, zastavané plochy a nádvoria,
ktorého správcom je JUDr. Michal Brož, A. Bernoláka 6, 03401 Ružomberok; P
236/2016; č.z.170/16;
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Všeobecná
z.:
znalecký posudok č.:
vypracoval:

hodnota podľa
170.000,- €

Deň vydania: 03.10.2016

vyhlášky 492/2004

Z.

62/2016 zo dňa 29.5.2016
Ing. Miroslav Obtulovič, znalec v odbore stavebníctvo

Najnižšie podanie:

170.000,- €

Výška ceny dosiahnutej vydražením:

170. 000,- €

Najnižšie podanie:

170. 000,- €

Najnižšie podanie:

bolo urobené

Notár ktorý osvedčil priebeh dražby:

JUDr. Martina Klinovská, so sídlom M. R. Štefánika 519, 028 01 Trstená.

V Ružomberku, dňa 28.9.2016
JUDr. Michal Brož, správca

K022529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Peiszer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budatínska 27, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľuboš Jurčo
Sídlo správcu:
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/21/2015/S1470
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/21/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
Oznam o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Mgr. Ľuboš Jurčo, adresa kancelárie Pribinova 25, 811 09 Bratislava, správca úpadcu Miroslav Peiszer, narodený
16.02.1955, bytom Budatínska 27, 851 05 Bratislava, týmto v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2/ zákona č.7/2005
Z.z., o konkurze a reštrukturalizácií oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate.
Správca úpadcu ďalej v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2/ v spojení s ustanovením § 98 ods. 2/ zákona č.7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Správca úpadcu ďalej v zmysle ustanovenia § 96 ods. 3/ zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
oznamuje, že Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti
podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho
nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka
musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Správca úpadcu ďalej v zmysle ustanovenia § 96 ods. 4/ zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
oznamuje, že Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate
nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v
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nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v
inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.

Mgr. Ľuboš Jurčo, správca úpadcu
◘

K022530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JPZ s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská 702/37A, 962 02 Vígľaš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 271 964
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2015 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

!!! PONUKOVÉ KONANIE !!!
Vyhlásenie 4. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu dňom 20.07.2016

Správca dňom 20.07.2016 vyhlasuje na základe záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa ČSOB Leasing, a.s.
(ďalej len „Zabezpečený veriteľ“) štvrté kolo ponukového konania na speňaženie nasledovného majetku úpadcu
zaradeného do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa:
i.

AUDI S8, VIN: WAUZZZ4H5DN009526, EČV: ZV 223CP, rok výroby: 4/2013, farba: čierna metalíza,
súpisová hodnota: 42.500,- EUR, v premávke, nepojazdné (ďalej len „vozidlo“).

Predmetné vozidlo bolo do súpisu oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa zapísané a zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 54/2016 dňa 18.03.2016, pričom súpis bol upravený a zverejnený v Obchodnom vestníku
č. 138/2016 dňa 19.07.2016. Dňa 22.04.2016 Zabezpečený veriteľ uložil Správcovi záväzný pokyn na speňaženie
predmetného vozidla.
Na zmluvu, ktorou Správca speňaží vozidlo podľa tohto pokynu sa bude primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a
nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej
zmluve. V prípade, že sa v štvrtom kole ponukového konania vozidlo nespeňaží, Správca v súlade s týmto pokynom
zorganizuje piate kolo, prípadne ďalšie, až do doby, kým nedôjde k speňaženiu vozidla podľa tohto pokynu.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 5.000,- EUR na účet úpadcu
IBAN: SK73 1111 0000 0010 9927 0020 vedený v UniCredit banka, a.s. na ponúknutú kúpnu cenu za vozidlo,
pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
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 vozidlo alebo vozidlá 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
záujemcu, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu o vozidlo nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na podanie ponúk do ponukového konania doručí do kancelárie
Správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
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Správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
iii. víťazná ponuka nebola schválená príslušným orgánom.
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá cena. Ponúknutá cena je vrátane DPH. Správca je
povinný prijať najvyššiu ponúknutú cenu bez možnosti jej odmietnutia. V prípade, ak žiadny zo záujemcov nesplní
podmienky ponukového konania v štvrtom kole, resp. ponuku neschváli Zabezpečený veriteľ, Správca vyhlási ďalšie
kolá ponukového konania až po dosiahnutie víťaza ponukového konania.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového
konania sa rozumie účet č. SK73 1111 0000 0010 9927 0020 vedený v UniCredit banka, a.s.
Ponukové konanie vyhodnotí Správca do piatich (5) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk Správca spíše úradný záznam. Správca predloží Zabezpečenému veriteľovi víťaznú ponuku
na schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej
vety. Zabezpečený veriteľ schváli alebo neschváli Správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje
Správcu. Zabezpečený veriteľ má právo odmietnuť najvyššiu ponuku bez uvedenia dôvodu.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania na predaj vozidla, 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 15 (pätnásť) kalendárnych dní.
V prípade neschválenia víťaznej ponuky Zabezpečeným veriteľom je Správca povinný organizovať ďalšie kolo
ponukového konania.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí alebo v lehote stanovenej Správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na
víťaznú ponuku sa neprihliada a Správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.
Úspešný záujemca nadobudne vozidlo nezaťažené zabezpečovacími právami v súlade s ust. § 93 ods. 2 ZKR.
Podrobnejšie informácie ohľadom predmetu ponukového konania poskytne Správca telefonicky na tel. 0908/98 99
77 alebo mailom: zilina@irkr.sk. Správca umožní aj obhliadku vozidla vo vopred dohodnutom termíne a na
požiadanie pošle záujemcom mailom aj fotografie vozidla a doklady k vozidlu.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 01.08.2016 do 16:00 hod. v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom
„NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – JPZ s. r.o. – PREDAJ AUDI S8“. Na ponuku, ktorá nebude
spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K022531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roland Zdichavský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medzilaborecká 21, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľuboš Jurčo
Sídlo správcu:
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/64/2014/S1470
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/64/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku Úpadcu patriacej do všeobecnej podstaty.
Konkurzný správca Mgr. Ľuboš Jurčo, so sídlom kancelárie: Pribinova 25, 811 09, značka správcu S1470 (ďalej len
„Správca“), úpadcu Roland Zdichavský, Medzilaborecká 142/21, 821 01 Bratislava, narodený 14.10.1973 (ďalej
len „Úpadca“) na základe záväzného pokynu príslušného orgánu zo dňa 27.07.2014 vyhlasuje Verejnú obchodnú
súťaž na predaj majetku Úpadcu patriaci do všeobecnej podstaty. Predmetný majetok bude prevedený do
vlastníctva záujemcovi Kúpnou zmluvou (ďalej len „Zmluva“), ktorý za majetok ponúkne najvyššiu sumu zo
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vlastníctva záujemcovi Kúpnou zmluvou (ďalej len „Zmluva“), ktorý za majetok ponúkne najvyššiu sumu zo
súpisovej hodnoty majetku. Predmetný majetok bol publikovaný v OV/64/2015 dňa 02.04.2015 pod číslom K007319.

6/ Typ súpisnej položky majetku: Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: mobilný telefón značky NOKIA 1616-2, čierno tmavomodrý, IMEI : 359043047548505
Príslušenstvo : batéria
Príslušenstvo : SIM karta T - mobile č 8942102470002292479
Súpisová hodnota majetku: 20 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Poznámka: bez nabíjačky

7/ Typ súpisnej položky majetku: Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: mobilný telefón značky NOKIA 8800e-1, zlatý kovový obal, biela koža, IMEI :
358645013604608
Príslušenstvo : batéria
Príslušenstvo : SIM karta T - mobile č 8942102470002233010
Súpisová hodnota majetku: 500 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Poznámka: bez nabíjačky

8/ Typ súpisnej položky majetku: Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: mobilný telefón značky NOKIA 6700c-1, GOLD, IMEI: 357020/04/370031/6
Príslušenstvo : batéria
Príslušenstvo : SIM karta T - mobile č 894210228000158765
Súpisová hodnota majetku: 200 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Poznámka: bez nabíjačky

9/ Typ súpisnej položky majetku: Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: mobilný telefón značky NOKIA 7250i, IMEI : 357020/04/370031/6
Príslušenstvo : batéria
Príslušenstvo : SIM karta T - mobile č 894210217000388918-8B
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

78

Obchodný vestník 189/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2016

Súpisová hodnota majetku: 50 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Poznámka: bez nabíjačky

10/ Typ súpisnej položky majetku: Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: SIM karta Orange č. 100007288070B
Súpisová hodnota majetku: 10 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

11/ Typ súpisnej položky majetku: Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: SIM karta EASY EUROTEL č. 894210223000622942-6
Súpisová hodnota majetku: 10 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Poznámka:
Súpisové položky majetku č. 6, 7, 8, 9, 10, 11/ sa predávajú ako súbor vecí za súpisovú hodnotu 790 EUR.

Podmienky ponukového konania:
1. Na verejnej obchodnej súťaži sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Ponukové konanie
je uverejňované len v Obchodnom vestníku. Záujemcovia sa môžu oboznámiť s predmetným majetkom vždy po
predchádzajúcom dohovore so Správcom.
2. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným
označením „Ponukové konanie - 3K/64/2014 – neotvárať“ na adresu kancelárie Správcu v lehote na
predkladanie ponúk, ktorá sa určuje v trvaní (10) dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku SR.
Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí (10) dňom o 16:00 hod. Ponuka,
ktorá nebude doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred
uplynutím lehoty a správca ju odmietne. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná
až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada. Ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná, musí
obsahovať všetky vyžadované náležitosti a musí byť podpísaná oprávnenou osobou záujemcu. Podpis na ponuke
nemusí byť úradne overený.
3. Náležitosti ponuky:
a/ návrh ponúkanej kúpnej ceny za predmetnú súpisovú položku majetku
b/ sumu zábezpeky ponúkanej kúpnej ceny za predmetnú súpisovú položku majetku, ktorú musí záujemca zložiť na
bankový účet úpadcu vedený v peňažnom ústave Tatra banka, a.s., č. účtu 2942465986/1100 najneskôr posledný
deň lehoty na riadne podanie ponuky, vrátane variabilného symbolu, ktorý je pre jednotlivé Súpisové položky
majetku nasledovný. Pre súpisové položky majetku č. 6, 7, 8, 9, 10, 11 je variabilný symbol /201406/; Uvedené
slúži na odlíšenie zábezpeky od iných zábezpek alebo platieb prijatých na bankový účet úpadcu, pričom suma
zábezpeky musí byť minimálne 10 % z celkovej ponúkanej kúpnej ceny. Úspešnému záujemcovi sa zložená
zábezpeka započíta vo výške zloženej zábezpeky s kúpnou cenou. V prípade, že úspešný záujemca odmietne
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zábezpeka započíta vo výške zloženej zábezpeky s kúpnou cenou. V prípade, že úspešný záujemca odmietne
uzavrieť so Správcom Zmluvu má Správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške
záujemcom zaplatenej zábezpeky;
c/ doklad preukazujúci právnu subjektivitu právnickej osoby, výpis z obchodného alebo živnostenského alebo iného
registra použiteľný na právne úkony; u fyzických osôb - nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum
narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP
d/ doklad o zložení sumy zábezpeky za ponúkanú kúpnu cenu;
e/ číslo účtu, na ktoré bude neúspešnému záujemcovi vrátená zábezpeka po ukončení tohto ponukového konania,
f/ vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania bez výhrad a v plnom rozsahu;
g/ súhlas záujemcu s tým, že si nebude nárokovať na akékoľvek úroky alebo iné príslušenstvo zo zloženej
zábezpeky počas trvania ponukového konania až do jej vrátenia prípadne započítania do kúpnej ceny;
h/ všetky predložené dokumenty musia byť napísané v slovenskom jazyku, alebo v cudzom jazyku s úradne
overeným prekladom do slovenského jazyka. Ponuka musí byť určitá a zrozumiteľná bez akýchkoľvek podmienok,
podpísaná osobou oprávnenou konať v mene záujemcu;
4. Správca odmietne neúplné ponuky. Správca odmietne aj ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v tomto
oznámení a ponukové konanie bude z uvedeného neúspešné. Ponukové konanie bude neúspešné aj vtedy, ak
správca neobdrží žiadnu ponuku na kúpu predmetu ponukového konania alebo bude existovať iný podstatný dôvod
na odmietnutie všetkých doručených ponúk;

5. Termín a miesto otvárania obálok: nasledujúci deň po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii Správcu.
Príslušný orgán má právo zúčastniť sa otvárania obálok. Prípadná neúčasť Príslušného orgánu na otváraní obálok
nebráni správcovi v otváraní obálok;
6. Lehota na vyhodnotenie ponúk: ponuky Správca vyhodnotí v deň otvorenia obálok v kancelárii Správcu. Správca
vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu
cenu. Pri zhode ponúk má prednosť záujemca, ktorého ponuka došla správcovi skôr. Správca je povinný
vyhodnotenie ponukového konania písomne doručiť Príslušnému orgánu. Správca bude informovať všetkých
záujemcov o výsledku ponukového konania do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak bude záujemca
vyhodnotený ako úspešný, Správca s ním do 15 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk uzavrie Zmluvu.

7. Záujemcovia sa upozorňujú, že správca umožní na žiadosť záujemcu obhliadku príslušného majetku. Pokiaľ
záujemca, ktorý bude správcom vyhodnotený ako víťaz ponukového konania predtým nevykoná obhliadku majetku,
dobrovoľne sa zbavuje práva reklamovať prípadné vady a poškodenia majetku, ktoré bolo možné odhaliť
obhliadkou. Záujemca svojou účasťou v ponukovom konaní (osobitné vyhlásenie v bode 3 písm. f/) ako i svojim
podpisom na Zmluve výslovne potvrdí, že bol zo strany Správcu na tieto skutočnosti upozornený o všetkých
možných následkoch bol riadne poučený a s týmto vedomím sa slobodne zúčastňuje ponukového konania a
slobodne uzatvára Zmluvu. Záujemca nie je z vyššie uvedeného oprávnený od zmluvy odstúpiť ani požadovať
prípadnú náhradu akejkoľvek škody.
8. Záujemcovia sa upozorňujú, že všetky správne poplatky súvisiace so Zmluvou a s prevodom vlastníckeho práva
k majetku bude povinný uhradiť úspešný záujemca.

Mgr. Ľuboš Jurčo, správca úpadcu
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K022532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Šlosárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 26, 059 91 Veľký Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/27/2016 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/27/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty úpadcu Viera Šlosárová, nar. 28.07.1959, bytom Tatranská 26, 059 91 Veľký
Slavkov, sp.zn.: 2K/27/2016
1. Parcela C KN 476 zastavané plochy a nádvoria o výmere 475 m2, nachádzajúca sa v kat. úz. Veľký
Slavkov, obec Veľký Slavkov, okres Poprad, zapísaná na LV 166 pod B2 v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Súpisová hodnota 23.783,25 eur.
2. Parcela C KN 477 záhrady o výmere 191 m2, nachádzajúca sa v kat. úz. Veľký Slavkov, obec Veľký
Slavkov, okres Poprad, zapísaná na LV 166 pod B2 v spoluvlastníckom podiele 1/1. Súpisová hodnota
8.724,88 eur.
3. Stavba – rodinný dom s.č. 26 postavená na parcele C KN 476, nachádzajúca sa v kat. úz. Veľký Slavkov,
obec Veľký Slavkov, okres Poprad, zapísaná na LV 166 pod B2 v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Príslušenstvo rodinné domu tvorí plot predný s podmurovkou, plot bočný s podmurovkou, vodovodná
prípojka, plynová prípojka, elektrická prípojka, vonkajšie schodisko, altánok za garážou a garáž bez
súpisného čísla postavená na parcele C KN 476 . Súpisová hodnota 127.561,99 eur.
Nehnuteľnosti zapísané na LV 166 nachádzajúce sa v kat. úz. Veľký Slavkov zapísané v súpise oddelenej podstaty
pod č. 1 až 3 sú v bezpodielovom vlastníctve úpadcu Jaroslav Šlosár, rod. Šlosár, Tatranská 26, 059 91 Veľký
Slavkov.
Nehnuteľnosti zapísané na LV 166 nachádzajúce sa v kat. úz. Veľký Slavkov zapísané v súpise oddelenej podstaty
pod č. 1 až 3 sú zapísané v súpise všeobecnej podstaty úpadcu Jaroslav Šlosár, rod. Šlosár, Tatranská 26, 059 91
Veľký Slavkov, sp. zn. 4K/24/2016 zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 153/2016
zo dňa 09.08.2016
pod značkou K018394.
Zabezpečený veriteľ:
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31335004
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 1
Poradie: prvé
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok
a Mandátna zmluva zo dňa 25.01.2010. Záložné právo vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností, číslo vkladu: V
206/2010, vklad povolený dňa 10.02.2010 Správou katastra Poprad.

Zabezpečený veriteľ:
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 2
Poradie: druhé
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok
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Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok
a Mandátna zmluva zo dňa 22.11.2010. Záložné právo vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností, číslo vkladu: V
4694/2010, vklad povolený dňa 09.12.2010 Správou katastra Poprad.

V Bardejove dňa 12.09.2016

K022533
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: 2 K 24/2016-S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2 k 24/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Mário Keleti, správca úpadcu Eriky Futákovej, nar. 11.08.1975, bytom SNP 579/105, 965 01 Žiar nad
Hronom, zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 03.11.2016 o 08.00 hod., v kancelárii správcu Hlavná 36, 981 01
Hnúšťa. Program schôdze: 1. Otvorenie schôdze, 2. Správa o činnosti správcu o stave konkurzného konania, 3.
Voľba zástupcu veriteľov, 4.Rozhodnutie o výmene správcu podľa § 36 ZKR, 5. Rôzne, 6. Záver.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z OR. Zástupcovia predložia originál,
resp. overenú fotokópiu plnej moci alebo poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Hnúšti, dňa 28.09.2016
JUDr. Mário Keleti, správca

K022534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Köberling
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 604/23, 922 05 Chtelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/14/2015 S 1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/14/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Vec: Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámer zostaviť konečný
rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Mgr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, č. správcu S1670 správca úpadcu Peter
Köberling, nar.: 30.11.1980, bytom: Poľná 604/23, 922 05 Chtelnica, oznamuje, že v súlade s ustanovením § 96
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Köberling, nar.: 30.11.1980, bytom: Poľná 604/23, 922 05 Chtelnica, oznamuje, že v súlade s ustanovením § 96
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zostavil zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate,
ktoré boli alebo budú uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej podstaty t.j. nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve Úpadcu evidované na LV č. 362, vedenom Okresným úradom Piešťany,
katastrálny odbor pre okres Piešťany, obec Chtelnica, k. ú. Chtelnica, a to konkrétne:
·
rodinný dom so súpisným číslom 604, postavený na pozemku parcely registra „C“ číslo
1004/21, o výmere 447 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
·
pozemok parcely registra „C“ číslo 1004/21, o výmere 447 m2, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria,
·

pozemok parcely registra „C“ číslo 1004/178, o výmere 268 m2, druh pozemku: záhrady,

zabezpečeného veriteľa: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom: Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335
004, zapísaným v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 479/B (ďalej ako
„Zabezpečený veriteľ“).

Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa.

Poučenie:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

Mgr. Marek Piršel - správca

K022535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Brinich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priechodná 844/19, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1966
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/2/2012 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/2/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dražby I. zo dňa 27.09.2016
Sp. zn. 1K/2/2012 S 1240
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. ako správca oprávnený k zorganizovaniu dražby podľa ust. § 92
ods. 1 písm. d) v spojení s ust. § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení nesk. predpisov (ďalej aj len „ZKR“) podľa § 24 ods. 9 zákona č. 527/2002
Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky
poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZoDD“) zverejňuje nasledovné
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poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZoDD“) zverejňuje nasledovné
Oznámenie o výsledku dražby:
Označenie Správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, Horná 23, 974 01 Banská
Bystrica, Značka správcu: S 1240; Správca Úpadcu: Ing. Peter Brinich ,,v konkurze‘‘, nar. 05.10.1966, Priechodná
844/19, 949 01 Nitra.
Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Alena Mesárošová, Damborského 3, 949 01 Nitra
Dátum konania dražby 27.09.2016
Čas konania dražby 10.00 hod.
Kolo Dražby Prvé
Predmet dražby Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na Liste vlastníctva č. 4697, okres: Nitra, obec:
Nitra, katastrálne územie: Nitra ako:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape
p.č.

výmera /m²

druh pozemku

5394/6

992

Záhrady

5394/7

208

Zastavané plochy a nádvoria

Stavby:
súp.č.

parc.č.

popis stavby

844

5394/7

Rodinný dom

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

165.000,00 EUR

Výška ceny
dosiahnutej vydražením
Najnižšie podanie

85.000,00 EUR
165.000,00 EUR
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K022536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Vavrinec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 573/4, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/37/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/37/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis všeobecnej podstaty
Druh: HNUTEĽNÁ VEC
P.č. Popis veci
Osobné vozidlo CITROEN
ZC181BE, biela farba
Druh: PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY
1.

C5,

kombi,

EČ:

Rok
výroby

Stav opotrebovanosti

2008

Pojazdné, zachovalé, počet najazdených
1/1
km: 180506
Suma
Eur

P.č. Popis

Súpisová
hodnota
v Eur

Spoluvl.
podiel

Preddavok na činnosť správcu v konkurze, ktorý úpadca poukázal pred vyhlásením konkurzu na účet
663,88
Okresného súdu Banská Bystrica
Deň a dôvod zapísania majetku: 27. 09. 2016;
Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu - § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
1.

5 000,00

v

Súpisová
hodnota
v Eur
663,88

JUDr. Jana Jandová, správca

K022537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Brinich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priechodná 844/19, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1966
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/2/2012 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/2/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dražby II. zo dňa 27.09.2016
Sp. zn. 1K/2/2012 S 1240
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. ako správca oprávnený k zorganizovaniu dražby podľa ust. § 92
ods. 1 písm. d) v spojení s ust. § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení nesk. predpisov (ďalej aj len „ZKR“) podľa § 24 ods. 9 zákona č. 527/2002
Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky
poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZoDD“) zverejňuje nasledovné
Oznámenie o výsledku dražby:
Označenie Správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, Horná 23, 974 01 Banská
Bystrica, Značka správcu: S 1240; Správca Úpadcu: Ing. Peter Brinich ,,v konkurze‘‘, nar. 05.10.1966, Priechodná
844/19, 949 01 Nitra.
Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Alena Mesárošová, Damborského 3, 949 01 Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dátum konania dražby

27.09.2016

Čas konania dražby

11.00 hod.

Kolo Dražby

Deň vydania: 03.10.2016

Prvé

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

výmera /m²

druh pozemku

5394/6

992

Záhrady

5394/7

208

Zastavané plochy a nádvoria

Stavby:
súp.č.

parc.č.

popis stavby

844

5394/7

Rodinný dom

Vlastník: Renáta Brinichová, rod. Popelková, nar. 09.05.1966, Priechodná 844/19, 949 01 Nitra; Spoluvlastnícky
podiel: 1/2
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.
Opis predmetu dražby
Situácia/poloha Premetu dražby: Predmet dražby sa nachádza v meste Nitra v atraktívnej lokalite Čermáň, od
centra vzdialený cca 1 km. V okolí sa nachádzajú stavby určené na bývanie. Nehnuteľnosť je prístupná z verejnej
komunikácie, k dispozícii sú všetky inžinierske siete. Dostupnosť do centra 5 minút autom. V meste sa nachádza
komplexná vybavenosť obchodov a služieb ako aj úrady krajského mesta. Rodinný dom je orientovaný na
juhozápad. V mieste je bežný hluk od dopravy.
Inžinierske siete, prístup, parkovacie miesta: Objekt je napojený na všetky podstatné inžinierske siete a to na rozvod
elektrickej energie, rozvod vody, kanalizáciu, rozvod zemného plynu ale aj na telekomunikačné rozvody. Predmet
dražby je prístupný priamo z ulice, pričom priamo k nehnuteľnosti vedie príjazdová komunikácia zo zámkovej
dlažby. V objekte sa nachádza garáž a parkovacie miesto pred garážou.
Dispozičné riešenie: Predmetom dražby je samostatne stojaci rodinný dom súp. č. 844, spolu s pozemkami p. č.
5394/6 a 594/7, pozostávajúci z jednej bytovej jednotky, ktorá sa skladá s prvého nadzemného podlažia a obytného
podkrovia. Celá plocha objektu slúži na obytné účely. Pozemky tvoriace Predmet dražby tvoria okolie domu, sú
oplotené, vysadené okrasnými drevinami a trávnikom, všetky inžinierske siete sú k dispozícii. Pozemky sú miene
svahovité. Prvé nadpodlažie budovy sa z dispozičného hľadiska člení na závetrie, zádverie, chodba, kuchyňa,
kúpeľňa s WC, sklad, práčovňa, garáž, chodba, hosťovská izba, jedáleň s obývačkou, zimná záhrada. Obytné
podkrovie sa z dispozičného hľadiska člení na chodbu, dve izby, pracovňa, šatník, kúpeľňa, sklad. V objekte sa
nachádza záhradné jazierko a záhradné sedenie.
Využitie: Predmet dražby je využívaný na bývanie a garážovanie, iné využitie sa nedá predpokladať.
Opis stavu predmetu dražby Z konštrukčného hľadiska je stavba – Rodinný dom založený na základových pásoch
s izoláciou proti vode, nosná obvodová konštrukcia je murovaná z keramického muriva so skladobnou hrúbkou 45
cm. Obvodové murivo pozostáva zo štruktúrovej omietky. Schodisko nachádzajúce sa v budove je železobetónové
s obkladom stupňov z tvrdého dreva. Obytné podkrovie je konštruované prostredníctvom muriva z tehál hrúbky 45
cm. Strešná konštrukcia má zložitý tvar s viacerými úrovňami hrebeňov, strešná krytina je z cementovláknitých
šablón. Klampiarske konštrukcie sú úplne z medeného plechu. Okná nachádzajúce sú drevené euro s vákuovými
dvojsklami. Dvere sú drevené rámové. Podlahy v obytných miestnostiach sú z laminátovej podlahy, podlahy
v ostatných miestnostiach z keramickej dlažby. Vykurovanie je kombinované podlahové a klasické, v obývacej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v ostatných miestnostiach z keramickej dlažby. Vykurovanie je kombinované podlahové a klasické, v obývacej
miestnosti sa nachádza teplovzdušný krb. V objekte sa nachádza elektroinštalácia svetelná aj motorická, rozvody
kanalizácie, teplej a studenej vody a anténny rozvod pod omietkou. V kuchyni je kuchynská linka z tvrdého dreva,
elektrický sporák s keramickou platňou a digestor, obklad pri kuchynskej linke. WC je samostatné s obkladom
a umývadlom. V kúpeľni je obklad, sprchový kút, umývadlo a WC. Kúpeľňa umiestená v podkroví pozostáva
z obkladu stien, dvoch umývadiel, rohovej vane a WC.
Stavba bola skolaudovaná v roku 2000. Technický stav podľa znaleckého posudku: Objekt je dobrom technickom
stave.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Na predmete dražby, zapísanom na LV č. 4697 pre k. ú. Nitra, podľa časti ,,C‘‘ Listu vlastníctva ,,ŤARCHY‘‘ viaznu
nasledovné ťarchy:
Na parc. C KN 5394/6, 5394/7, spolu s rodinným domom š. č. 844 na parcelách 5394/6, 5394/7: Záložné právo
v prospech DUBRA F & D, s.r.o., č. zml. V 826/10 zo dňa 13.07.2010;
Exekučný príkaz – Mgr. Erik Tóth, Piaristická 1379/2, 949 01 Nitra – Staré mesto – zriadenie exekučného záložného
práva na nehnuteľnosti č. EX 174/11-22, C KN par. č. 5394/6, 5394/7 a rodinný dom s. č. 844, podľa Z 2152/11 –
939/11,1521/16;
Rozhodnutie Daňového úradu Nitra II o zriadení záložného práva č. 827/340/25104/11-Hod na nehnuteľnosti: parc.
C KN 5394/6, 5394/7 spolu s rodinným domom s. č. 844, podľa p 719/11 – 1827/11, Z 4630/11 – 2637/11, 1521/16;
Rozhodnutie Daňového úradu Nitra II o zriadení záložného práva č. 827/340/47739/11-Hod, na nehnuteľnosti: parc.
C KN 5394/6, 5394/7 spolu s rodinným domom s. č. 844, podľa P 1004/11, Z 6473/11 – 2576/11, 3728/11, 1521/16;
Exekučný príkaz – JUDr. Jozef Kapronczai, Švermova 273, 924 01 Galanta – zriadenie exekučného záložného
práva na nehnuteľnosti č. EX 786/2011-29, C KN par. č. 5394/6, 5394/7 spolu s rodinným domom s. č. 844, podľa
Z 4648/11-2645/44, 1521/16;
Exekučný príkaz – JUDr. Bohumil Kubát, Obchodná 7, 811 06 Bratislava – zriadenie exekučného záložného práva
na nehnuteľnosti č. EX 256/2011-39, C KN par. č. 5394/6, 5394/7 spolu s rodinným domom s. č. 844, podľa
Z 5976/11-2646/11, 1521/16;
Exekučný príkaz – JUDr. Lucia Adamcová, Miletičova 21, 821 08 Bratislava – zriadenie exekučného záložného
práva na nehnuteľnosti č. EX 23/2015, C KN par. č. 5394/6, 5394/7 spolu s rodinným domom s.č. 844, podľa
Z 6197/15 – 1686/15, 1521/16.
Odhadná cena

165.000,00 EUR

Výška ceny
dosiahnutej vydražením
Najnižšie podanie

82.500,00 EUR
165.000,00 EUR

K022538
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru a zabezpečeného veriteľa, zverejňuje správkyňa podmienky II.
ponukového kola na predaj majetku úpadcu nasledovne:
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.
3. Ohliadka predávaného majetku sa vykoná na základe dohody so správcom.
4. Lehota na podávanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia v Obchodnom vestníku.
5. Ponuky sa doručujú na adresu správcu: JUDr. Janka Grolmusová, E.B.Lukáča 2, 03601 Martin.
6. 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.
7. Ponúknutá kúpna cena v druhom ponukovom kole musí predstavovať hodnotu vo výške min. 80%
súpisovej hodnoty majetku
8. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na podávanie ponúk.
9. 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.
10. 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.
11. 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, 29.9.2016

K022539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Káková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivana Bukovčana 6, 841 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vojtech Agner
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/41/2016-S1690
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/41/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie: Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, ako správca úpadcu
Renáta Káková, dát. narodenia 10.10.1971, trvale bytom Ivana Bukovčana 6, 841 07 Bratislava, oznamuje
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Renáta Káková, dát. narodenia 10.10.1971, trvale bytom Ivana Bukovčana 6, 841 07 Bratislava, oznamuje
veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné v pracovných dňoch nahliadať do
konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, v čase od 09:00 hod. - do
12:00 hod. a od 13:00 hod. - do 16:00. Termín na nahliadanie do spisu je možné si dohodnúť na tel. čísle:
0901919180
JUDr. Vojtech Agner
správca konkurznej podstaty

K022540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ABO TRADE s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Napájadlá 6, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 850 055
Obchodné meno správcu:
BS Správcovská k.s.
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30K/14/2016 S1761
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/14/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

BS Správcovská k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: ABO TRADE s.r.o., so sídlom Napájadlá 6, 040 12
Košice, IČO: 36 850 055, v zmysle § 76 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu.

typ súpisovej zložky: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
p. č.: 1
názov banky/IBAN: TATRA BANKA a.s./SK16 1100 0000 0029 4002 6760
popis: finančná hotovosť úpadcu včase vyhlásenie konkurzu
mena: EUR
suma: 4 284,72 €
súpisová hodnota: 4 284,72 €
dátum zapísania: 16.8.2016
dôvod zapísania: § 67 ZKR

V Trebišove dňa 28.9.2016
BS Správcovská k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Trebišove dňa 28.09.2016
BS Správcovská k.s., správca

K022541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Harvan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská 1175/2, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marian Mikuš
Sídlo správcu:
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/13/2016 S1363
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/13/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90
Bratislava, IČO: 31 320 155, v konkurznej veci úpadcu Juraj Harvan, nar. 13.06.1972, trvalým bytom Zvolenská
1175/2, Bratislava, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 2K/13/2016

Zabezpečený veriteľ:
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155.
Poradie zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 2

Typ súpisnej položky majetku: dom s priľahlými pozemkami
Popis: dom, súpis. č.727, evidovaný na LV 1212 k.ú. Rovinka, obec Rovinka, okres Senec, postavený na pozemku
parc. reg. „C“ parc. č. 1859/2, evidovaný na LV 1212, k.ú. Rovinka, obec Rovinka, okres Senec.
Pozemky:
·

Pozemok parc. reg. „C“, par.č. 1859/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 523 m2, evidovaný na LV
1212, k.ú. Rovinka, obec Rovinka, okres Senec,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pozemok parc. reg. „C“, par.č. 1859/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 173 m2, evidovaný na LV
1212, k.ú. Rovinka, obec Rovinka, okres Senec,
Pozemok parc. reg. „C“, par.č. 1825/17, orná pôda o výmere 51 m2, evidovaný na LV 1212, k.ú. Rovinka,
obec Rovinka, okres Senec

Deň zápisu majetku do súpisu: 30.08.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzok úpadcu (§ 79 ods.1 ZKR)
Súpisová hodnota majetku: 264.000,00 EUR

Celková suma prihlásenej pohľadávky č. 2: 43.222,40 EUR

Zabezpečenie vzniklo na základe:
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č.001/197438/13-001/000 zo dňa 16.08.2013 a vklad záložného
práva povolený dňa 19.09.2013 pod č. vkladu V-4910/13.

Poradie zabezpečovacieho práva: Zabezpečovacie právo 1. v poradí

Zápis súpisovej zložky majetku tretej osoby, ktorá zabezpečuje záväzok úpadcu (§ 79 ods.1 ZKR), a to:
nehnuteľnosti sú vo vlastníctve Adam Volanský, nar. 28.07.1995, bytom Zvolenská 1175/2, 821 09 Bratislava.
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby do súpisu:
Správca listom zo dňa 27.07.2016 vyzval v súlade s § 79 ods.1 ZKR Adama Volanského, aby v lehote 30 dní odo
dňa doručenia zaplatil do rúk správcu sumu 43.222,40 EUR, rovnajúcu sa celkovej sume prihlásenej pohľadávky
zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO:31 320 155. Vyššie
špecifikovaná nehnuteľnosť je majetkom, ktorý podlieha konkurzu a zabezpečuje sa ním riadne a včasné splnenie
záväzku úpadcu, a to do výšky: 43.160,96 EUR (Istina) + 61,44 EUR (úroky) = 43.222,40 EUR, ktorá je nižšia ako
hodnota predmetu zabezpečenia.
Predmetná výzva bola doručená tretej osobe dňa 29.7.2016. K uspokojeniu zabezpečených pohľadávok v lehote 30
dní od doručenia výzvy zo strany Adama Volanského nedošlo. Na základe uvedeného správca v súlade s § 79 ZKR
zapisuje predmetnú nehnuteľnosť do súpisu.

V Bratislave, dňa 30.08.2016
Ing. Marian Mikuš, správca

K022542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Káková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivana Bukovčana 6, 841 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vojtech Agner
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 8K/41/2016-S1690
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/41/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu Renáta Káková, dát. nar.
10.10.1971, bytom Ivana Bukovčana 6, 841 07 Bratislava, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava
I, sp. zn.: 8K/41/2016, zo dňa 21.09.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the Renáta Káková, 10.10.1971, Ivana Bukovčana 6, 841 07 Bratislava, Slovak republic,
(hereinafter only “the Bankrupt“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Bratislava
I, No. 8K/41/2016 dated on 21st of September 2016, the bankruptcy was declared on the Bankrupt‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 185/2016 dňa 27.09.2016.
Dňom 28.09.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was published in Business Journal No. 185/2016 on 27th
September 2016. Bankruptcy was declared on 28th 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„the 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 Business Journal, 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 recovery proceedings. If the court receives during the
bankruptcy a request on restructuring of the bankrupt, the court declines the request on restructuring by a
resolution (§ 23 sec. 2 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 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 – Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom Nitrianska 5,
917 54 Trnava, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Trnava (§ 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 original to the trustee – Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom
Nitrianska 5, 917 54 Trnava, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in the other original the creditor delivers
the application to the court - District Court Trnava / Okresný súd Trnava, Hlavná 49, 917 83 Trnava, 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
Business Journal (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
4. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
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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 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 Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into
the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
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).
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).
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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).
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 (§ 29sec. 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
professional 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
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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 the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents
will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
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 matter and to
decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the
doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later delivered objections (197
sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which the
judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the reason of
exclusion. The submission, which does not fulfil the objections of bias will not be taken into consideration;
in this case the matter will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure).
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 28.09.2016
In Bratislava, on 28th September 2016

JUDr. Vojtech Agner
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správca konkurznej podstaty

K022543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Šlosárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 26, 059 91 Veľký Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/27/2016 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/27/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty úpadcu Viera Šlosárová, nar. 28.07.1959, bytom Tatranská 26, 059 91 Veľký
Slavkov, sp.zn.: 2K/27/2016
1. Iná majetková hodnota – nevyčerpaná časť preddavku – Uznesenie Okresného súdu Prešov sp.zn.:
2K/27/2016-46 zo dňa 24.08.2016. Súpisová hodnota: 663,88 eur

V Bardejove dňa 28.09.2016

K022544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnovec nad Váhom 206, 925 71 Trnovec nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Straka
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23K/26/2016 S1256
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/26/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Nehnuteľnosti (pozemky):
Súp.
zložka
maj.č.

Druh pozemku

Výmera
Katastrálne
Štát Obec
v m2
územie

Číslo Parcelné Podiel
LV
číslo
úpadcu

Hodnota
majetku
eur

1.

Orná pôda

4143

SR Selice Selice

40

1/8

150,00

majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 22.09.2016
písm. a) ZKR

2.

Orná pôda

2460

SR Selice Selice

1602 1327

1/8

100,00

majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 22.09.2016
písm. a) ZKR

3.

Zastavané
plochy
nádvoria

SR Selice Selice

564

108/1

1/8

450,00

majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 22.09.2016
písm. a) ZKR

4.

Záhrady

SR Selice Selice

564

108/2

1/8

300,00

majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 22.09.2016
písm. a) ZKR

a 739

1371

1328/2

v

Dôvod
zapísania Deň zapísania
do súpisu
do súpisu
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5.

Zastavané
plochy
nádvoria

a 31

SR Selice Selice

564

108/3

1/8

20,00

majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 22.09.2016
písm. a) ZKR

6.

Zastavané
plochy
nádvoria

a 35

SR Selice Selice

564

108/4

1/8

20,00

majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 22.09.2016
písm. a) ZKR

Nehnuteľnosti (stavby):
Súp.
zložka
maj.č.

Popis

Číslo Súpisné
LV
číslo

Parcelné
číslo

Podiel
úpadcu

Hodnota
majetku
Eur

7.

Rodinný
SR Selice Selice
dom

564

634

108/1

1/8

4.500,00

8.

Sklad
náradia

SR Selice Selice

564

-

108/3

1/8

500,00

9.

Hosp.
budova

SR Selice Selice

564

-

108/4

1/8

500,00

Štát Obec

Katastrálne
územie

v

Dôvod zapísania do Deň zapísania
súpisu
do súpisu
majetok úpadcu podľa
§ 67 ods. 1 písm. a) 22.09.2016
ZKR
majetok úpadcu podľa
§ 67 ods. 1 písm. a) 22.09.2016
ZKR
majetok úpadcu podľa
§ 67 ods. 1 písm. a) 22.09.2016
ZKR

V Šali,dňa 28.09.2016
JUDr. Michal Straka, správca

K022545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SIPOS okná, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dopravná 5, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 920 190
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Barkoci, PhD.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/20/2011 S1528
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/20/2011
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Stanislav Barkoci, správca so sídlom Hollého 10, 949 01 Nitra, ako správca úpadcu: SIPOS okná, s.r.o., so
sídlom Dopravná 5, 955 01 Topoľčany, IČO: 35 920 190 (ďalej len „úpadca“) ustanovený Uznesením Okresného
súdu Nitra zo dňa 25.07.2011, č. k.: 32K/20/2011, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 147/2011 dňa
01.08.2011, týmto oznamuje, že došlo k vylúčeniu nasledovných súpisových zložiek majetku zo súpisu všeobecnej
podstaty:

A.
hnuteľný majetok – osobné motorové vozidlo
továrenská značka a typ: Peugeot 806
VIN: VF3221PA212376217
Farba: šedá metalíza tmavá
Stav opotrebovanosti: neznámy
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota: 500,- Eur
Deň vylúčenia súpisovej zložky zo súpisu:

28.09.2016

Dôvod vylúčenia:
Z oznámenia o vlastníkovi motorového vozidla zaslaného z Okresného riaditeľstva
policajného zboru v Topoľčanoch, ako odpovede na poskytnutie správcom požadovanej súčinnosti vyplynulo, že
úpadca vlastnil do roku 2010 vyššie špecifikované osobné motorové vozidlo. Správca následne zistil, že úpadca
previedol daný hnuteľný majetok na spriaznenú osobu, v dôsledku čoho správca žiadosťou o vydanie záväzného
pokynu a odporúčania zo dňa 02.01.2012 požiadal, veriteľský výbor o odporučenie podať odporovaciu žalobu voči
vyššie uvedenému prevodu. Na základe odporúčania veriteľského výboru zo dňa 13.01.2012 podal správca dňa
23.01.2012 žalobu o vyslovenie neúčinnosti predmetného právneho úkonu. Okresný súd Nitra, právoplatným
a vykonateľným Rozsudkom zo dňa 12.03.2014, sp. zn. 27Cbi/2/2012, rozhodol, že žalobu správcu zamieta.
Z uvedeného dôvodu majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu, zverejnený v OV č. 185/2011 zo
dňa 27.09.2011 pod položkou č. 5. ako sporný majetok, nie je majetkom podliehajúcim predmetnému konkurzu.

B.
hnuteľný majetok – osobné motorové vozidlo
továrenská značka a typ: BMW 335i
VIN: WBAWB71030P193597
Farba: čierna metalíza
Stav opotrebovanosti: neznámy
Súpisová hodnota: 18.000,- Eur
Deň vylúčenia súpisovej zložky zo súpisu:

28.09.2016

Dôvod vylúčenia:
Z oznámenia o vlastníkovi motorového vozidla zaslaného z Okresného riaditeľstva
policajného zboru v Topoľčanoch, ako odpovede na poskytnutie správcom požadovanej súčinnosti vyplynulo, že
úpadca vlastnil do roku 2010 vyššie špecifikované osobné motorové vozidlo. Správca následne zistil, že úpadca
previedol daný hnuteľný majetok na spriaznenú osobu, v dôsledku čoho správca žiadosťou o vydanie záväzného
pokynu a odporúčania zo dňa 02.01.2012 požiadal, veriteľský výbor o odporučenie podať odporovaciu žalobu voči
vyššie uvedenému prevodu. Na základe odporúčania veriteľského výboru zo dňa 13.01.2012 podal správca dňa
23.01.2012 žalobu o vyslovenie neúčinnosti predmetného právneho úkonu. Okresný súd Nitra, právoplatným
a vykonateľným Rozsudkom zo dňa 12.03.2014, sp. zn. 27Cbi/2/2012, rozhodol, že žalobu správcu zamieta.
Z uvedeného dôvodu majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu, zverejnený v OV č. 185/2011 zo
dňa 27.09.2011 pod položkou č. 6. ako sporný majetok, nie je majetkom podliehajúcim predmetnému konkurzu.

C.
hnuteľný majetok – nákladné motorové vozidlo
továrenská značka a typ: LIAZ 151.261 Sklápač
VIN: TNG151260L2DB0451
Farba: červená
Stav opotrebovanosti: neznámy
Súpisová hodnota: 3.500,- Eur
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28.09.2016

Dôvod vylúčenia:
Z oznámenia o vlastníkovi motorového vozidla zaslaného z Okresného riaditeľstva
policajného zboru v Topoľčanoch, ako odpovede na poskytnutie správcom požadovanej súčinnosti vyplynulo, že
úpadca vlastnil do roku 2009 vyššie špecifikované nákladné motorové vozidlo. Správca následne zistil, že úpadca
previedol daný hnuteľný majetok na spriaznenú osobu, v dôsledku čoho správca žiadosťou o vydanie záväzného
pokynu a odporúčania zo dňa 02.01.2012 požiadal, veriteľský výbor o odporučenie podať odporovaciu žalobu voči
vyššie uvedenému prevodu. Na základe odporúčania veriteľského výboru zo dňa 13.01.2012 podal správca dňa
23.01.2012 žalobu o vyslovenie neúčinnosti predmetného právneho úkonu. Okresný súd Nitra, právoplatným
a vykonateľným Rozsudkom zo dňa 03.12.2012, sp. zn. 23Cbi/1/2012, rozhodol, že žalobu správcu zamieta.
Z uvedeného dôvodu majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu, zverejnený v OV č. 185/2011 zo
dňa 27.09.2011 pod položkou č. 7. ako sporný majetok, nie je majetkom podliehajúcim predmetnému konkurzu.

JUDr. Stanislav Barkoci, PhD.
správca

K022546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BESTGRAIN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 833 161
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/14/2016 S 483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/14/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Doručenie zverejnením podľa § 29 odsek 8 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení:
Oznámenie o popretí pohľadávok veriteľa Hebrass CZ, s.r.o., 413 Ostrožská Lhota, Česká republika, IČO:
29284937, zapísaných v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom 3,4,5. Jedná sa o popretie čo do
právneho dôvodu a do celej prihlásenej výšky všetkých uvedených pohľadávok z nasledovných dôvodov:
Veriteľ nevyhlásil, že eviduje pohľadávku v účtovníctve.Veriteľ nepreukázal vznik a existenciu pohľadávky dohodou
o cene služieb, dokladom o dodaní služieb.

V Bratislave, dňa 28.9.2016
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca

K022547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agnano s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 15, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 540 729
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32K/20/2016 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/20/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca úpadcu: Agnano s.r.o., so sídlom Mostná 15, 949 01 Nitra, IČO: 47540 729, zvoláva prvú schôdzu veriteľov
na deň 28.11.2016 o 11:00 hodine, v sídle správcovskej kancelárie v Komárne, Hadovská cesta č. 870, druhé
poschodie v zasadačke spoločnosti PREMIER CONSULTING, s.r.o.. Prezentácia účastníkov začína o 10 45 hod.
Program schôdze veriteľov bude nasledovný: 1. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 2. Zistenie
stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok, 3. Voľba veriteľského výboru, 4. Rozhodovanie o výmene správcu v
zmysle § 36 ZKR. 5. Záver.
JUDr. Tomáš Pintér - správca

K022548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Holocsi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školský rad 379, 930 40 Štvrtok na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/35/2014 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/35/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o KONANÍ OPAKOVANEJ dražbY č. 017/2016
v zmysle ust. § 22 ods. 4, resp. ust. § 17 zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o DD“)

Označenie dražobníka:
Obchodné meno:

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Sídlo:

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO:

46 141 341

Zapísaný:

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

Bank. spojenie:
TATRSKBX

2921855440/1100, Tatra banka, a.s., IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440

Zastúpený:

Mgr. Marek Piršel, konateľ

e-mail:

as@aukcnaspolocnost.sk
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Označenie navrhovateľa opakovanej dražby:
Obchodné meno:

Mgr. Marek Piršel
sídlo kancelárie:

Zapísaný:

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

v zozname správcov pod č. S 1670
správca konkurznej podstaty úpadcu:
Tibora Holocsiho, nar. 04.08.1976, bytom Školský rad 379, 930 40 Štvrtok na

Ostrove

Miesto, dátum a čas otvorenia opakovanej dražby:
Miesto opakovanej
dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava, (objekt
Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Dátum opakovanej
dražby:

21.10.2016

Čas otvorenia opakovanej
dražby:

13:00 hod.

Čas otvorenia opakovanej
dražby pre
účastníkov:

12:30 hod

Čas otvorenia opakovanej
dražby pre verejnosť:

12:50 hod.

Podmienka vstupu pre verejnosť (§ 11 ods. 6 Zákona o DD): vstupné vo výške 3,30 - EUR

Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na opakovanej dražbe osoba poverená na základe písomného
splnomocnenia (splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.

Označenie dražby:
Prvá opakovaná dražba

Predmet opakovanej dražby:
Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor, nachádzajúce sa v katastrálnom
území: Štvrtok na Ostrove, obec: Štvrtok na Ostrove, okres: Dunajská streda, a to konkrétne:
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a. Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 592
o Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/12 k pozemku parcely registra „E“ číslo 641, o výmere 18.814
m2, druh pozemku: Orná pôda (ďalej len „Nehnuteľnosť I“),
b. Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 688
o Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2/9 k pozemku parcely registra „E“ číslo 515/1, o výmere 5.809
m2, druh pozemku: Orná pôda,
o Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2/9 k pozemku parcely registra „E“ číslo 516/1, o výmere 7.503
m2, druh pozemku: Orná pôda (ďalej len „Nehnuteľnosť II“),
c. Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 591
o Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 7/36 k pozemku parcely registra „E“ číslo 732/2, o výmere 13.146
m2, druh pozemku: Orná pôda,
o Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 7/36 k pozemku parcely registra „E“ číslo 733/2, o výmere 6.449
m2, druh pozemku: Orná pôda,
o Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 7/36 k pozemku parcely registra „E“ číslo 895, o výmere 7.042 m2,
druh pozemku: Orná pôda,
o Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 7/36 k pozemku parcely registra „E“ číslo 896, o výmere 3.827 m2,
druh pozemku: Orná pôda,
o Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 7/36 k pozemku parcely registra „E“ číslo 897, o výmere 1.820 m2,
druh pozemku: Orná pôda (ďalej len „Nehnuteľnosť III“),
d. Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 593
o Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/6 k pozemku parcely registra „E“ číslo 638/5, o výmere 5.502
m2, druh pozemku: Orná pôda,
o Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/6 k pozemku parcely registra „E“ číslo 746/1, o výmere 7.884
m2, druh pozemku: Orná pôda,
o Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/6 k pozemku parcely registra „E“ číslo 747/1, o výmere 12.491
m2, druh pozemku: Orná pôda (ďalej len „Nehnuteľnosť IV“ a spolu s Nehnuteľnosťou I až III ďalej
len ako „predmet opakovanej dražby“).

Práva a záväzky na predmete opakovanej dražby:

Práva a záväzky viaznuce na Nehnuteľnosti I:
a. Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti č. EX 414/13 zo dňa 21.3.2014
(JUDr. Mária Zervanová, Exekútorský úrad Bratislava) podľa P-493/14,
b. Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky Prvej Stavebnej sporiteľne, a.s. Bajkalská 30,
Bratislava, IČO: 31 335 004, č. EX 979/13 zo dňa 27.5.2013 (JUDr. Jozef Martišík, Exekútorský úrad
Púchov) podľa Z-4116/13.

Práva a záväzky viaznuce na Nehnuteľnosti II:
a. Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti č. EX 414/13 zo dňa 21.3.2014
(JUDr. Mária Zervanová, Exekútorský úrad Bratislava) podľa P-493/14,
b. Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky Prvej Stavebnej sporiteľne, a.s. Bajkalská 30,
Bratislava, IČO: 31 335 004, č. EX 979/13 zo dňa 27.5.2013 (JUDr. Jozef Martišík, Exekútorský úrad
Púchov) podľa Z-4116/13.

Práva a záväzky viaznuce na Nehnuteľnosti III:
a. Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti č. EX 414/13 zo dňa 21.3.2014
(JUDr. Mária Zervanová, Exekútorský úrad Bratislava) podľa P-493/14,
b. Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky Prvej Stavebnej sporiteľne, a.s. Bajkalská 30,
Bratislava, IČO: 31 335 004, č. EX 979/13 zo dňa 27.5.2013 (JUDr. Jozef Martišík, Exekútorský úrad
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Bratislava, IČO: 31 335 004, č. EX 979/13 zo dňa 27.5.2013 (JUDr. Jozef Martišík, Exekútorský úrad
Púchov) podľa Z-4116/13.

Práva a záväzky viaznuce na Nehnuteľnosti IV:
a. Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti č. EX 414/13 zo dňa 21.3.2014
(JUDr. Mária Zervanová, Exekútorský úrad Bratislava) podľa P-493/14,
b. Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. zák. č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny v spojení § 69
ods. 10 zák. č. 656/2004 Z.z. o energetike v prospech spoločnosti ZSE Distrtibúcia, a.s., Čulenova 6, 816
47 Bratislava, IČO: 36 361 518 na pozemku parc. č. EKN 638/5, podľa Z-878/11,
c. Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. zák. č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny v spojení § 96
ods. 4 zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike v prospech spoločnosti ZSE Distrtibúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava, IČO: 36 361 518 na pozemku parc. č. EKN 638/5 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia –
VN linka č. 437 na trase Rz Podunajské Biskupice-Rz Dunajská Streda, podľa Z-8242/2012,
d. Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky Prvej Stavebnej sporiteľne, a.s. Bajkalská 30,
Bratislava, IČO: 31 335 004, č. EX 979/13 zo dňa 27.5.2013 (JUDr. Jozef Martišík, Exekútorský úrad
Púchov) podľa Z-4116/13.

Opis predmetu opakovanej dražby/ opis stavu predmetu opakovanej dražby:
Pozemky parc. č. 641, 515/1, 516/1, 732/2, 733/2, 895, 896, 897, 638/5, 746/1, 747/1, registra „E“, k. ú. Štvrtok
na Ostrove
Predmet opakovanej dražby je zapísaný celkovo na štyroch listoch vlastníctva č. 592, 688, 591 a 593. Pozemky sa
nachádzajú mimo zastavaného územia obce Štvrtok na Ostrove. Táto obec sa nachádza v okrese Dunajská Streda,
leží v Podunajskej nížine v západnej časti Žitného ostrova. Cez obec vedie cesta III. triedy č. 572, vzdialenosť do
centra Bratislavy je cca 24 km.
Pozemky sú využívané komplexne na poľnohospodárske účely (rastlinná výroba) a majú prevažne obdĺžnikový tvar
s významne prevažujúcim dĺžkovým rozmerom (pásy), ktoré však spolu s ďalšími parcelami tvoria ucelenú plochu
užívanú pre poľnohospodárske účely. Pozemky sú mierne svahovité a prístupné po nespevnených
poľnohospodárskych cestách napojených na prístupovú miestnu asfaltovú komunikáciu. Podľa územného plánu nie
je výhľadovo predpoklad na iné využitie ako v súčasnosti.

Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.

Cena predmetu opakovanej dražby zistená znaleckým posudkom č. 1/2016 zo dňa 10.01.2016, vyhotoveným
súdnym znalcom Ing. Jurajom Talianom, PhD.:
11.100,- EUR (slovom: jedenásťtisícsto EURO)

Najnižšie podanie:
8.000,- EUR (slovom: osemtisíc EURO)

Minimálne prihodenie:
200,-EUR (slovom dvesto EURO)
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Výška dražobnej zábezpeky:
2.000,-EUR (slovom: dvetisíc EURO)

Spôsob a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania opakovanej dražby
b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK44 1100
0000 0029 2185 5440 TATRSKBX, VS: 017), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“
s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie
takéhoto dokladu). V prípade akéhokoľvek bezhotovostného prevodu dražobnej zábezpeky musí byť táto k okamihu
otvorenia dražby preukázateľne pripísaná na účet dražobníka,
c) banková záruka v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní opakovanej
dražby za predpokladu, že účastník opakovanej dražby sa stane vydražiteľom
d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu),
e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom.
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.

B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
- lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením opakovanej dražby

C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
- v zmysle ust. § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ust. § 19 Zákona o DD

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla
b) platba vkladom na účet dražobníka alebo bankovým prevodom na účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100,
vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX, VS: 017), s označením čísla
dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia opakovanej dražby

Obhliadka predmetu opakovanej dražby:
Termín č. 1: 04.10.2016 o 16.15 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom
ohlásení sa na tel. č.: + 421 911 531 937, aspoň jeden deň vopred, pred Obecným úradom v obci Štvrtok na
Ostrove.
Termín č. 2: 19.10.2016 o 09:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom
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Termín č. 2: 19.10.2016 o 09:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom
ohlásení sa na tel. č.: + 421 911 531 937, aspoň jeden deň vopred, pred Obecným úradom v obci Štvrtok na
Ostrove.

Podmienky odovzdania predmetu opakovanej dražby vydražiteľovi:
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh opakovanej dražby podľa § 29 Zákona o DD.
·

·

Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu opakovanej dražby (t.j. po zaplatení
ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je dražobník povinný odovzdať predmet
opakovanej dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie
s predmetom opakovanej dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu opakovanej dražby, bez
zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu opakovanej dražby písomne potvrdí,
Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie
hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je
povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a
doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu
o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník
predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a
dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto
skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník
túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu dražby sa použijú ust. § 29 ods. 2
Zákona o DD.

Pozn.: V zmysle ust. § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu
opakovanej dražby nesie vydražiteľ!

Priebeh opakovanej dražby osvedčí notárskou zápisnicou:
JUDr. Tomáš Trella, notár, so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava.

Upozornenie/poučenie:
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, 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 (zákon 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa
neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty.
Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť
príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú
navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ust. § 21 odsek 2.
Zákona o DD.
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
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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.
Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia dražby
a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.

V Bratislave, dňa 27.09.2016

Mgr. Marek Piršel

Mgr. Marek Piršel

Správca konkurznej podstaty

konateľ
AUKČNÁ

SPOLOČNOSŤ

s.r.o.

Vybavuje: Mgr. Veronika Hospůdková, tel.: +421 911 531 937

K022549
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LIPTONA POPRAD, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie sv. Egídia 4/7, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 497 355
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
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Spisová značka správcovského spisu: 1K/78/2015 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/78/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
speňaženia majetku oddelenej podstaty
Správca konkurznej podstaty úpadcu LIPTONA POPRAD s.r.o. v konkurze, so sídlom Námestie sv. Egídia 4/7,
058 01 Poprad, IČO: 36 497 355, v zmysle ust. § 96 ods.2 zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej
len ,,ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný
rozvrh výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V zmysle § 96 ods.4 ZKR námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti
podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do
zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné do neho nahliadať v sídle správcu,
po predchádzajúcom dohovore termínu so správcom.
Vranov nad Topľou, dňa 28.09.2016
JUDr. Marián Novikmec, správca

K022550
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Karol Skladan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Perecká 2968/17, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.8.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/4/2016 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/4/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
4

Peňažná
pohľadávka

Pohľadávka zo mzdy za mesiac máj 2016 - zamestnávateľ creona, s.r.o., Ku bratke 1, Levice, IČO: 47 457
589

123,84 €

5

Peňažná
pohľadávka

Pohľadávka zo mzdy za mesiac jún 2016 - zamestnávateľ creona, s.r.o., Ku bratke 1, Levice, IČO: 47 457
589

122,64 €

6

Peňažná
pohľadávka

Pohľadávka zo mzdy za mesiac júl 2016 - zamestnávateľ creona, s.r.o., Ku bratke 1, Levice, IČO: 47 457
589

121,88 €

7

Peňažná
pohľadávka

Pohľadávka zo mzdy za mesiac august 2016 - zamestnávateľ creona, s.r.o., Ku bratke 1, Levice, IČO: 47 457
133,44 €
589
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K022551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Valašík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dadanova 3385/3, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1967
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2016 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Juraj Valašík Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Dadanova 3385/3, 010 15 Žilina IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 06.01.1967 Titul, meno a priezvisko/Obchodné
meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 4K/15/2016 S 1433
k sp. zn.: 4K/15/2016

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

Správca úpadcu oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese D.
Dlabača 28, 010 01 Žilina, v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti o
nahliadnutie do správcovského spisu spolu s návrhom termínu nahliadnutia možno podať poštou na adresu
kancelárie alebo prostredníctvom e-mailu na adresu: office@crossdefault.sk, prípadne si termín nahliadnutia možno
dohodnúť telefonicky na tel. č.: 02/33889333, mobil: 0948/090737

V Žiline, dňa 27.09.2016

Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Pavol Riško, komplementár

K022552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Klein
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zemplínska 2801/13, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.11.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
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 189/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2016

Spisová značka správcovského spisu: 4K/26/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/26/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Týmto zverejňujem číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky: IBAN
SK31 5600 0000 0023 7857 3002 (Prima banka Slovensko, a.s.).
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Ing. Eva Orbanová, správca

K022553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Tomáš Smejkal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 7053/3, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40R/5/2015 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40R/5/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis majetku všeobecnej podstaty zapísaný do súpisu dňa 27.09.2016 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Peňažná pohľadávka

suma
istina
pohľadávky

dlžník

1.) SKKS, k. s., Námestie Matice
slovenskej 1713/8, 018 41 Dubnica nad
Váhom, IČO: 36 387 857, 2.) Mgr. Mgr.
Pavol Sojka, PhD., Kukučínova 34/20,
022 01 Čadca, nar. 05.07.1982, 3.)
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova
48, 83237 Bratislava, IČO: 00 151 653
všetci spoločne a nerozdielne

10 600,00
Eur

príslušenstvo právny dôvod vzniku pohľadávky/číslo faktúry

10
000,00 600,00 Eur
Eur

nárok vzniknutý titulom náhrady škody spôsobenej
konverziou na konkurz z reštrukturalizačného konania
spoločnosti TSinvest s.r.o., Hlavná 94, 911 05
Trenčín, IČO: 36 818 062 a s tým súvisiacich
následkov, ktorú škodu si úpadca Tomáš Smejkal
uplatnil v súdnom konaní vedenom na Okresnom
súde v Trenčíne pod č. k. 37Cb/126/2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Tomáš Smejkal, nar. 09.11.1978, Jilemnického 7053/3, 911 01 Trenčín

JUDr.
Róbert
Fatura,
správca

V Považskej Bystrici dňa 27.09.2016

K022554
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GIRA - B. G. H., spol. s r. o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bardejovská 27, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 463 191
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/26/2016 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/26/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ján Surma, správca úpadcu GIRA - B.G.H. spol. s r. o. v konkurze, zvoláva v zmysle ust. § 34 ZKR prvú
schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v kancelárii správcu v Prešove, ul. Hlavná č. 122, prvé poschodie, dňa
10.11.2016 o 11.00 hod. s nasledujúcim programom:
1. Otvorenie.
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania.
3. Voľba veriteľského výboru.
4. Rozhodovanie o výmene správcu.
5. Záver.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti a za právnické osoby výpis z príslušného registra. Zástupcovia
veriteľov sa preukážu splnomocnením alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
V Prešove, dňa 28.09.2016
JUDr. Ján Surma, správca

K022555
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dareq s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 635 177
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I
4K/63/2014
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 4. kola ponukového konania na speňaženie súboru majetku úpadcu – ochranné známky – dňom
03.10.2016
Predmet speňaženia:
Správca úpadcu Dareq s.r.o. vyhlasuje dňom 03.10.2016 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu štvrté
kolo ponukového konania na speňaženie súboru majetku úpadcu – ochranné známky - tvoriaceho všeobecnú
podstatu nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 146/2015 pod značkou
záznamu K017035 dňa 31.07.2015 pod súpisovými položkami majetku Ochranné známky a v Obchodnom vestníku
č. OV 222/2015 pod značkou záznamu K025080 dňa 19.11.2015 pod súpisovými položkami majetku Ochranné
známky.
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný súbor majetku úpadcu:
1. Iná majetková hodnota: Ochranná známka; Číslo zápisu: 220786; Dátum zápisu: 12.03.2008; Číslo
prihlášky: 1769-2006; Evidencia: Úrad priemyselného vlastníctva SR; Druh známky: Slovná; Znenie:
SUPERTHERM; Majiteľ: SUPERTHERM EUROPE, s.r.o. (právny predchodca Úpadcu); Stav: Platná do
29.09.2016, ak majiteľ nepožiada o predĺženie doby platnosti zápisu; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 200,- Eur;
2. Iná majetková hodnota: Ochranná známka; Číslo zápisu: 238113; Dátum zápisu: 10.09.2014; Číslo
prihlášky: 506-2014; Evidencia: Úrad priemyselného vlastníctva SR; Druh známky: Kombinovaná; Majiteľ:
ARCO-Art Agency s.r.o. (právny predchodca Úpadcu); Zástupca: FAJNOR IP s.r.o.; Stav: Platná do
21.03.2024, ak majiteľ nepožiada o predĺženie doby platnosti zápisu; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 183,- Eur;
3. Iná majetková hodnota: Ochranná známka; Číslo zápisu: 234058; Dátum zápisu: 15.01.2013; Číslo
prihlášky: 5370-2012; Evidencia: Úrad priemyselného vlastníctva SR; Druh známky: Kombinovaná; Údaje
o uplatňovaných farbách: Žltá, hnedá, biela; Majiteľ: BARREL GROUP, s.r.o. (právny predchodca Úpadcu);
Stav: Platná do 06.06.2022, ak majiteľ nepožiada o predĺženie doby platnosti zápisu; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 217,- Eur;
(ďalej spolu majetok pod č. 1. až č. 3. spolu ako „Predmet speňaženia“).
Celková súpisová hodnota Predmetu speňaženia predstavuje sumu vo výške 600,- Eur.
Dňa 19.04.2016 veriteľský výbor ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie
Predmetu speňaženia (ďalej len „Pokyn“) a dňa 28.07.2016 veriteľský výbor doplnil Pokyn. Na základe
Pokynu sa Predmet speňaženia speňažuje za nasledovných podmienok:
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 v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa bude primerane vzťahovať ustanovenie § 17 zákona č.
506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) o prevode ochrannej
známky, pričom Predmet speňaženia správca prenechá víťaznému záujemcovi v stave, v akom sa Predmet
speňaženia v čase speňaženia nachádza, t.j. v stave, v akom je Predmet speňaženia ku dňu speňaženia zapísaný
v registri ochranných známok vedenom Úradom priemyselného vlastníctva v SR.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: bratislava@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky na ponúknutú cenu za Predmet
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

112

Obchodný vestník 189/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2016

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky na ponúknutú cenu za Predmet
speňaženia vo výške 150,- Eur, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet správy konkurznej podstaty
úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK92 1100 0000 0029 4000 6671, vedený v Tatra banka, a.s., najneskôr
v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 13.10.2016.
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 neprimeranú a/alebo v rozpore 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 predkladanie 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 Pokynu alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za
Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.
Kúpna cena:
V štvrtom kole ponukového konania nie je stanovená minimálna výška kúpnej ceny, ktorú je záujemca o Predmet
speňaženia povinný ponúknuť.
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia.
Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia a túto predložiť príslušnému
orgánu na schválenie.
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. Príslušný orgán schváli alebo
neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu do pätnástich (15) dní od
predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že lehota uvedená v predchádzajúcej vete márne uplynie, má sa
za to, že príslušný orgán predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuka bola schválená príslušným orgánom,
správca vyzve na uzatvorenie zmluvy o prevode ochrannej známky pod podmienkou, že cenu za prevod zaplatí
v prospech bankového účtu správy konkurznej podstaty Úpadcu č. účtu v tvare IBAN: SK92 1100 0000 0029 4000
6671, vedený v Tatra banka, a.s. najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie
byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi
správcovi, že žiada o skrátenie lehoty.

Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania uvedenými vyššie alebo
v lehote stanovenej správcom neuzavrie zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné
kolo ponukového konania zopakovať.
Úspešný záujemca nadobudne Predmet speňaženia nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s ustanovením
§ 93 ods. 2 ZKR.
Záverečné ustanovenia:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. na tel. č.: +421 908
989 977 alebo e-mailom na: bratislava@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 13.10.2016 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom
„NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – Dareq s.r.o. – SÚBOR HNUTEĹNÉHO MAJETKU –
OCHRANNÉ ZNÁMKY“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene,
sa nebude prihliadať.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K022556
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Fričová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 1894/47, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1969
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1NcKR 11/2013-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1NcKR 11/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vysporiadanie nárokov veriteľov v prvom roku oddlženia
Okresný súd v Žiline v právnej veci navrhovateľky – dlžníčky : Eva Fričová, , narodená 03. 05. 1969, bytom Poľná
1894/47, 034 01 Ružomberok o návrhu na povolenie oddlženia rozhodol uznesením sp. zn. 1NcKR 11/2013 zo dňa
21. 09. 2015 tak, že povolil oddlženie dlžníčky Evy Fričovej , narodenej 03. 05. 1969 , bytom Poľná 1894/47, 034 01
Ružomberok. Súd ustanovil do funkcie správcu Slovenskú konkurznú a reštrukturalizačnú , k. s. , so sídlom
kancelárie M. R. Štefánika 25, Martin , IČO : 47 166 142. Uvedené uznesenie bolo publikované v OV č. 185/2015
dňa 28. 09. 2015 .
Po odpočítaní odmeny správcu , ktorá činí podľa § 24 ods. 1 vyhl. MS SR č. 665/2005 Z. z. , ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov sumu 331,94 EUR správca pristúpil k prerozdeleniu zvyšnej sumy vo výške 2 100,24 EUR koeficientom
uspokojenia 0,062526328 nasledovne :
Veriteľ
Home Credit Slovakia, a. s., IČO : 36 234 176
POHOTOVOSŤ, s. r. o. , IČO : 35 807 598
BENCONT INVESTMENTS, s. r. o. , IČO : 36 432 105
( pôvodný veriteľ Poštová banka, a. s. , IČO : 31 340 890 )
PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o. , IČO : 35 792 752
Slovenská sporiteľňa, a. s. , IČO : 00 151 653
Všeobecná úverová banka, a. s. , IČO : 31 320 155
Spolu :

Suma neuspokojená
v konkurze
1 109,57 EUR
4 890,68 EUR

Nárok veriteľov za I. skúšobný rok
69,38 EUR
305,79 EUR

8 161,63 EUR

510,32 EUR

2 602,42 EUR
3 265,97 EUR
13 559,42EUR
33 589,69 EUR

162,72 EUR
204,21 EUR
847,82 EUR
2 100,24 EUR

Na základe vyššie uvedeného správca pre oddlženie dnešného dňa vyplatil pohľadávky veriteľov v pomere, v akom
sa uspokojovali v konečnom rozvrhu výťažku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Martine 28. 09. 2016

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca pri oddlžení
JUDr. Alena Feťková, zástupca kancelárie a komplementár

K022557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAR - ELEKTRO, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1746/74, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 415 943
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/6/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/6/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku por. č. 386:
Peňažná pohľadávka: Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo veci vyhlásenia
konkurzu na majetok právnickej osoby krátený o paušálnu odmenu predbežného správcu a náhradu preukázaných
výdavkov predbežného správcu; Celková suma (aj mena): 658,18 EUR; Súpisová hodnota (aj mena): 658,18 EUR.

K022558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Janáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 56, 962 31 Sliač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/52/2016 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/52/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Typ súpisnej položky majetku: Pohľadávka z účtu v banke
Popis: Pohľadávka z účtu v ČSOB, a.s., č. účtu: 402 364 0914/7500, v sume 663,88 € - preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu.
Súpisová hodnota majetku: 663,88 €

Typ súpisnej položky majetku: Pohľadávka z účtu v banke
Popis: Pohľadávka z účtu v ČSOB, a.s., č. účtu: 402 364 0914/7500, v sume 119,74 € - zrážka zo mzdy úpadcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku: 119,74 €

Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 9 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Radvaň
Číslo LV: 5706
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 3731/184
Spoluvlastnícky podiel: 1/192
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 50,- €

Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: záhrady
Výmera: 361 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Radvaň
Číslo LV: 6548
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 3729/3
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 50,- €

Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 19 m2
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Štát: Slovenská republika
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Radvaň
Číslo LV: 6548
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 3729/15
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 50,- €

Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: záhrady
Výmera: 34 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Radvaň
Číslo LV: 6548
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 3729/30
Spoluvlastnícky podiel: 1/6
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 50,- €

Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 451 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Radvaň
Číslo LV: 6516
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 3731/24
Spoluvlastnícky podiel: 87/19200

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku (aj mena): 50,- €

Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 143 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Radvaň
Číslo LV: 6516
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 3731/173
Spoluvlastnícky podiel: 87/19200
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 50,- €

Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec
Druh hnuteľnej veci: motorové vozidlo
Značka: TOYOTA YARIS 1,0 5D
EVČ: ZV 421 BZ
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisná hodnota majetku: 3.000,- €

Mgr. Robert Antal
správca

K022559
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trnava
25K/43/2015
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku opakovanej dražby organizovanej správcom
podľa § 92 ods. 1 písm. d) v spojení s § 92 ods. 6 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
s primeraným použitím § 24 ods. 9 Zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
A. Označenie správcu organizujúceho 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 vykonania opakovanej dražby
Pekárska 11, 917 01 Trnava
C. Dátum vykonania opakovanej dražby
23. septembra 2016
D. Čas vykonania opakovanej dražby
Otvorenie dražby o 9:00 hod. a ukončenie dražby o 9:15 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:
nehnuteľnosti zapísané na Liste vlastníctva č. 3747 vo výlučnom vlastníctve úpadcu AUTO – AZ s.r.o., a to:
a. parc. č. 2738/5, parcela registra "C", orná pôda o výmere 792 m2;
b. parc. č. 2738/14, parcela registra "C", zastavané plochy a nádvoria o výmere 321 m2;
c. parc. č. 2738/16, parcela registra "C", orná pôda o výmere 915 m2;
d. stavba – MTP pneuservis obj., prevádzková budova
so súpisným č. 7976, postavená na parc. č. 2738/14
e. nehnuteľnosť zapísaná na Liste vlastníctva č. 5807 v spoluvlastníckom podiele úpadcu AUTO – AZ s.r.o.
o veľkosti 5/8, a to:
f.
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.
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Pozemky na parc. č. 2738/3 (LV č. 5807), parc. č. 2738/5, parc. č. 2738/14 a parc. č. 2738/16 (LV č. 3747) v katastrálnom
území Záhorská Bystrica, obec BA – m. č. Záhorská Bystrica, okres Bratislava IV:
Pozemky sú rovinaté a umiestnené mimo zastavaného územia obce. Z inžinierskych sieti je v danom mieste vybudovaný
elektrický rozvod, vodovodný rad, stl. plynovod a verejná kanalizácia. V okolí nehnuteľností je zastávka MHD. Z hľadiska
hodnotenia kvality životného prostredia sa jedná o lokalitu s bežným hlukom od dopravy. Z hľadiska polohy sa jedná o polohu
obytnú.
Súčasti a príslušenstvo:
Oplotenie pozemkov má výplň z poplastovaného pletiva a oceľových stĺpov, základy sú vyhotovené z monolitického betónu
okolo stĺpov. Celková dĺžka 141,0 m, výšky 1,8 m, zrealizovaný v roku 2005. V plote sú osadené plotové vrátka a vráta.
Predpokladaná životnosť plotu je stanovená na 50 rokov.
Vodovodná prípojka k objektu dl. 10,0 m je napojená na miestny vodovodný rad. Podľa predložených dokladov vodovodná
prípojka bola zrealizovaná v roku 2005. Predpokladaná životnosť prípojky je stanovená na 50 rokov.
Kanalizačná prípojka k objektu dl. 55,0 m je napojená na verejnú kanalizáciu. Podľa predložených dokladov kanalizačná
prípojka bola zrealizovaná v roku 2005. Predpokladaná životnosť prípojky je stanovená na 50 rokov.
Elektrická prípojka k objektu dl. 10,0m je napojená na elektrickú NN sieť. Podľa predložených dokladov elektrická prípojka bola
zrealizovaná v roku 2005. Predpokladaná životnosť prípojky je stanovená na 50 rokov.
Plynová prípojka k objektu dl. 10,0 m je napojená na stl. plynovod. Podľa predložených dokladov plynová prípojka bola
zrealizovaná v roku 2005. Predpokladaná životnosť prípojky je stanovená na 50 rokov.
Spevnená plocha je vyhotovená z monolitického betónu, bola zrealizovaná v roku 2005. Predpokladaná životnosť je stanovená
50 rokov.
Vodomerná šachta je betónová s oceľovým poklopom. Podľa predložených podkladov bola zrealizovaná v roku 2005.
Predpokladaná životnosť je stanovená na 50 rokov.
Odlučovač ropných látok sa nachádza na prípojke kanalizácie, ktorá vedie z objektu. Podľa predložených podkladov bol
zrealizovaný v roku 2005. Predpokladaná životnosť je stanovená na 50 rokov.
H. Práva a záväzky viaznuce na predmete 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.
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Na Liste vlastníctva č. 5807 katastrálne územie Záhorská Bystrica, obec Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica,
okres Bratislava IV, sú zapísané nasledovné ťarchy:
Záložné právo v prospech Tatra banka a.s., (IČO 00 686 930) na pozemok registra C KN parc.č.2738/3 v podieli 5/8 podľa
V-11309/12 zo dňa 08.08.2012 Záložné právo v prospech Tatra banka a.s., (IČO 00 686 930) na pozemok registra C KN
parc.č.2738/3 v podieli 5/8, podľa V-3303/13 zo dňa 20.03.2013.
Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava (IČO 30 807 484) na pozemok
registra C KN parc.č.2738/3 v podiele 5/8 podľa exekučného príkazu č.EX 794/14 zo dňa 13.06.2014 (súdny exekútor Mgr.
Anna Michnicová), Z-11891/14.
Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava, IČO: 30807484, na pozemky reg.
CKN p.č. 2738/3 v podiele 5/8, podľa Ex 1439/15 zo dňa 17.7.2015, (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-14232/15
Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Golden eyes 3D agency, s.r.o., IČO: 36647756 na podiel 5/8 k pozemku
reg. CKN p.č. 2738/3 podľa exekučného príkazu EX 166/2015-11 zo dňa 9.7.2015 (súdny exekútor JUDr. Peter Juhás),
Z-15281/15
Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava, IČO: 30807484, na pozemky reg.
CKN p.č. 2738/3 v podiele 5/8, podľa Ex 1440/15 zo dňa 31.7.2015, (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-15513/15
Exekučné záložné právo v prospech Heleny Horváthovej (nar. 18.08.1953) na pozemok registra C KN parc. č. 2738/3 v podiele
5/8, podľa exekučného príkazu č. EX 126/2015-19 zo dňa 14.08.2015 (súdny exekútor JUDr. Hugo Hýbal), Z-15988/15.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na pozemok registra C KN parc.
č. 2738/3, v podiele 5/8, podľa exekučného príkazu č. Ex 1667/15 zo dňa 3.9.2015 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová),
Z-17676/15.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na pozemok registra C KN parc.
č. 2738/3, v podiele 5/8, podľa exekučného príkazu č. Ex 1894/15 zo dňa 23.10.2015 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová),
Z-21258/15
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na pozemok registra C KN parc.
č. 2738/3, v podiele 5/8, podľa exekučného príkazu č. Ex 1961/15 zo dňa 11.11.2015 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová),
Z-21985/15
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, IČO: 30807484, na podiel 5/8 k pozemku
parc.č.2738/3, podľa exekučného príkazu EX 2272/15 zo dňa 22.01.2016 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-1875/16
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, IČO: 30807484, na podiel 5/8 k pozemku
parc.č.2738/3, podľa exekučného príkazu EX 2271/15 zo dňa 22.01.2016 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-1884/16
Exekučné záložné práva vyhlásením konkurzu zanikli, pretože v zmysle ustanovenia § 48 prvá veta ZKR sa začaté
exekučné konania vyhlásením konkurzu zastavujú a v zmysle ustanovenia § 167 ods. 3 Zákona č. 233/1995 Z. z.
o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) exekútori porušili svoju povinnosť do siedmich dní
od zastavenia exekúcie oznámiť príslušnému okresnému úradu zrušenie exekučného záložného práva.
Speňažením predmetu opakovanej dražby - zaplatením ceny dosiahnutej vydražením zanikajú ostatné zabezpečovacie
záložné práva v zmysle § 93 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.
I. Odhad ceny predmetu 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
Najnižšie podanie nebolo urobené, pretože sa nedostavil žiadny účastník dražby.
K. Označenie licitátora
a) Meno a priezvisko

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

b) Sídlo kancelárie

Pekárska 11, 917 01 Trnava

c) IČO

40 046 966

d) Zapísaný

Zoznam správcov MS SR pod číslom S1477

V Trnave dňa 23.09.2016
JUDr. Erik Bilský
správca úpadcu AUTO – AZ s. r. o. v konkurze
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K022560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adam Ondrejkovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za farou 21, 831 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/23/2016/S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/23/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z konania druhej schôdze veriteľov
úpadcu Adam Ondrejkovič, bytom Bratislava, 831 07 Bratislava, narod. 2.11.1990
v konkurznej veci sp.zn.4K/23/2016, konanej dňa 28.9.2016

Miesto konania : Hotel Bratislava, Seberiniho 9, 821 03 Bratislava, miestnosť č. 118, 1.posch.
Termín konania: 28.9.2016
Začiatok konania: 14.00 hod.
Predseda schôdze: Ing. Anna Bružeňáková, správca
Zoznam prítomných veriteľov:
Slovenská poisťovňa, a.s. , poverený zástupca JUDr. Henrietta Marnuseková
Ministerstvo vnútra SR, poverený zástupca Mgr. Alena Krchňáková

Allianz SR-

Za úpadcu: nikto
Program schôdze :
1.Otvorenie, prezentácia
2.Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov podľa § 107 ods. 2 č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácie v znení neskorších
predpisov (ďalej len ZKR)
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 zákona ZKR
5.Rôzne
6.Záver
K bodu 1)
Schôdzu otvoril a prítomných privítal predseda schôdze. Oboznámil a poučil prítomných veriteľov o ich právach
a povinnostiach spojených s účasťou na prvej schôdzi veriteľov, o hlasovaní v zmysle ust. § 35, § 36, § 107 ZKR.
Predseda schôdze skonštatoval, že veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení s termínom, časom
a s programom schôdze veriteľov, ktoré boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 174/2016 zo dňa 9.9.2016.
Predseda schôdze zároveň skonštatoval, že druhá schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, nakoľko je prítomní
aspoň jeden veriteľ zistených pohľadávok oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať, je schôdza uznášaniaschopná.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K bodu 2)
Správu o doterajšom priebehu konania podal správca konkurznej podstaty a podrobne sa zaoberal všetkými
úkonmi, vykonanými do konania druhej schôdze veriteľov a oboznámil prítomných veriteľov so všetkými správami
predloženými v rámci konkurzného konania na Okresný súd Bratislava I. Správca taktiež oboznámil veriteľov so
súpisom majetku konkurznej podstaty a prihlásenými zistenými pohľadávkami konkurzných veriteľov. V tejto
súvislosti uviedol, že celkovo veritelia v základnej prihlasovacej lehote v zmysle § 28 ods. 1 ZKR podali 10 prihlášok
pohľadávok v celkovej výške : 14 214,74 €, z toho zabezpečených 0. V súlade s ustanovením § 31 ods. 1 ZKR
prihlásené pohľadávky správca priebežne zapísal do zoznamu pohľadávok a všetkým veriteľom vydal potvrdenie
o zapísaní ich prihlásenej pohľadávky do zoznamu pohľadávok. Po základnej prihlasovacej lehote nebola správcovi
doručená na adresu kancelárie žiadna prihláška veriteľa. Súčasne po preskúmaní náležitosti podaných prihlášok
správca prihliadol na všetky prihlášky veriteľov a po preskúmaní ich obsahu ich považoval za zistené. Správca
zverejnil v Obchodnom vestníku č. 132/2016 zo dňa 11.7.2016 súpis všeobecnej podstaty majetku úpadcu.
K bodu 3) Voľba členov veriteľského výboru
Predseda schôdze informoval prítomných veriteľov o zákonnej úprave kreovania veriteľského výboru, jeho právach
a povinnostiach. Okresný súd dňom vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu, ktorý nadobudol právoplatnosť
6.6.2016 otvoril malý konkurz. Správca oboznámil prítomných s tým, že v súlade s § 107 ods. 2 ZKR volí schôdza
veriteľov namiesto veriteľského výboru jedného zástupcu veriteľov. Návrhy na zástupcu veriteľov predkladá
predseda schôdze veriteľov spomedzi prítomných nezabezpečených veriteľov oprávnených na schôdzi veriteľov
hlasovať postupne od nezabezpečeného veriteľa s najvyšším počtom hlasov, až kým nie je zvolený jeden zástupca
veriteľov. Následne bol predsedom schôdze predložený návrh na voľbu zástupcu veriteľského výboru podľa poradia
– počtu hlasov.
Za zástupcu veriteľov bol navrhnutý :
Allianz – Slovenská Poisťovňa,a.s. IČO: 00 151 700
Hlasovanie:
Za hlasovali : 100 % hlasov prítomných veriteľov
Proti hlasovali: nikto
Zdržali sa : nikto
Uznesenie č. 1 (k bodu 3 predmetu rokovania)
Prítomní nezabezpečení veritelia oprávnení na schôdzi veriteľov hlasovať s celkovým počtom 13390 hlasov zvolili
za zástupcu veriteľov Allianz – Slovenská Poisťovňa, a.s.
Námietku voči Uzneseniu č. 1 neuplatnil nikto.
K bodu 4) Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
Prítomný veritelia nepredložili návrh na výmenu správcu.
Hlasovanie:
Za potvrdenie vo funkcii správcu hlasovali : 100 % hlasov prítomných veriteľov.
Proti hlasovali: nikto
Zdržali sa : nikto
Uznesenie č. 2 ( k bodu 4 predmetu rokovania)
Schôdza veriteľov potvrdzuje vo funkcii správcu v konkurznom konaní sp.zn. 4K/23/2016 Ing. Annu Bružeňákovú,
všetkými 13390 hlasmi prítomných veriteľov, čo predstavuje 100 % hlasov prítomných veriteľov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Námietku voči Uzneseniu č. 2 neuplatnil nikto.
K bodu 5) Rôzne
Správca poučil veriteľov, oprávnených na schôdzi hlasovať o možnosti uplatniť proti prijatým uzneseniam námietky
na súde do 5 dní od skončenia schôdze veriteľov v zmysle § 35 ods. 8 ZKR. Veritelia námietky proti uzneseniam
číslo 1 až 2 prijatým na tejto schôdzi neuplatnili.
Program schôdze veriteľov bol vyčerpaný, predseda schôdze poďakoval prítomným veriteľom za účasť a schôdzu
o 15.00 hod. ukončil.
V Bratislave, dňa 28.9.2016
Zapísala: Ing. Anna Bružeňáková, správca
Predseda prvej schôdze veriteľov: Ing. Anna Bružeňáková, správca

K022561
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Janáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 56, 962 31 Sliač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/52/2016 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/52/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 88.152,60 €
Mena: €
Právny dôvod vzniku: záväzok dlžníka voči oddelenej podstate podľa ust. § 79 ods. 1 ZKR
Dlžník: Milan Janák, nar. 22.03.1939, a jeho manželka:´, Mgr. Lýdia Janáková, nar. 19.05.1946, obaja trvale bytom
ČSA 56/41, 962 31 Sliač - Hájniky
Súpisová hodnota majetku: 88.152,60 €
Zabezpečený veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 3

Mgr. Robert Antal
správca
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K022562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Ševčík "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 1306/19, 024 04 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1988
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K 10/2015/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/10/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota – zrážky zo mzdy úpadcu za obdobie 07– 08/2016
Súpisová hodnota: 1.224,83 Eur
Deň zapísania majetku do súpisu: 28.09.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

V Žiline dňa 28.09.2016
KP recovery, k.s., správca

K022563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Pecko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závodská cesta 14, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1971
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/10/2015 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/10/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – nákladného prívesu
zn. AGADOS HANDY 7 500 – dňom 03.10.2016
Predmet speňaženia:
Správca úpadcu Tibor Pecko vyhlasuje dňom 03.10.2016 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu prvé
kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty
nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR
č. OV 244/2015 pod značkou záznamu K027591 dňa 14.01.2016 pod súpisovou položkou majetku por. č. 1.
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný hnuteľný majetok úpadcu:
i.

Príves nákladný továrenskej značky AGADOS AGADOS HANDY 7 500 HANDY/7/; EČV: ZA827YH;
VIN: TKXHA717BANS1134; Druh karosérie: DC valníková; Farba: šedá; Kategória vozidla: O1; Celková
hmotnosť: 500 kg; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: neznámy; Súpisová hodnota (aj mena):
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

125

Obchodný vestník 189/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2016

hmotnosť: 500 kg; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: neznámy; Súpisová hodnota (aj mena):
300,- EUR (ďalej len „Predmet speňaženia“).
Uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. 6K/10/2015, zo dňa 26.08.2016, súd ako príslušný orgán uložil správcovi
záväzný pokyn na speňaženie Predmetu speňaženia (ďalej len „Pokyn“).
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 v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) 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 SR a na internetovom
portáli správcu www.irkr.sk. Zároveň správca zverejnil na internetovom portáli www.autobazar.eu inzerciu
s odkazom na oznámenie na webovom sídle správcu.
Každú ponuku zo strany záujemcu v reakcii na inzerciu správca zapíše do ponukového konania, o čom správca
záujemcu poučí.
Každú ponuku v reakcii na zverejnenie ponukového konania v Obchodnom vestníku SR správca zapíše do ponúk
v rámci ponukového konania, o čom správca záujemcu poučí.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: zilina@irkr.sk.
Ponuka záujemcu musí obsahovať návrh kúpnej ceny a označenie zložky majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje, t.j.
Predmet speňaženia. Lehota na podávanie ponúk je desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového
konania v Obchodnom vestníku SR.
Správca ako vyhlasovateľ ponukového konania oboznamuje záujemcov, že Predmet speňaženia sa predáva v stave
v akom stojí a leží a víťazný záujemca o jeho kúpu, Predmet speňaženia po uzavretí kúpnej zmluvy preberá v tomto
stave na vlastné prepravné náklady.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa Pokynu alebo bude do kancelárie správcu doručená
oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
Kúpna cena:
Pre prvé kolo ponukového konania sa vyžaduje predloženie kúpnej ceny záujemcom vo výške predstavujúcej
minimálne 100 % súpisovej hodnoty Predmetu speňaženia, t.j. predloženie kúpnej ceny minimálne vo výške 300,Eur (slovom: tristo eur).
Za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyhláseného ponukového konania, vrátane predpokladu splnenia
podmienky minimálnej výšky kúpnej ceny určenej pre dané kolo vyhláseného ponukového konania na speňaženie
Predmetu speňaženia (v rámci prvého kola je záujemca povinný predložiť ponuku minimálne vo výške 300,- Eur)
správca prijme najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia a túto vyhodnotí ako víťaznú.
V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za
Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí správca do piatich (5) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ponukové konanie vyhodnotí správca do piatich (5) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam, ktorý bezodkladne predloží súdu ako príslušnému orgánu.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia
za predpokladu splnenia minimálnej výšky kúpnej ceny stanovenej pre dané kolo ponukového konania.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote určenej
správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne
písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty. Kúpna cena za Predmet speňaženia je splatná pri
podpise zmluvy. Víťazný záujemca je povinný poukázať sumu zodpovedajúcu kúpnej cene v prospech bankového
účtu správy konkurznej podstaty Úpadcu na číslo účtu v tvare IBAN: SK72 1100 0000 0029 3806 5285, vedeného v
Tatra banka, a.s.
V prípade, ak víťazný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu, osloví správca ďalšieho záujemcu, ktorý predložil
v poradí druhú najvyššiu ponuku.
V prípade, ak by prvé kolo ponukového konania na speňaženie Predmetu speňaženia nebolo úspešné, správca
požiada súd ako príslušný orgán o uloženie ďalšieho pokynu.
Záverečné ustanovenia:
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.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. na tel. č.: +421 908
989 977 alebo e-mailom na: zilina@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 10 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia ponukového konania, t. j.
do 13.10.2016 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom
„PONUKOVÉ KONANIE – Tibor Pecko – PREDAJ NÁKLADNÉHO PRÍVESU“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať
stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K022564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Angela Bučková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Raškovce 54, 076 75 Veľké Raškovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 251 609
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Krmanova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/25/2016 S855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/25/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Štefan Straka, správca konkurznej podstaty úpadcu Angela Bučková, s miestom podnikania Veľké Raškovce 54,
076 75 Veľké Raškovce, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I., č. k. 30K/25/2016, týmto
zvoláva prvú schôdzu veriteľov v zmysle § 34 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len „ZKR“), ktorá sa bude konať dňa 14.11.2016 (pondelok) o 10.00 hod.
v kancelárii správcu: Krmanova 1, 040 01 Košice.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
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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2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru § 37 ods. 1 ZKR
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ods. 1 ZKR
5. Záver
Veritelia-fyzické osoby pri prezentácii predložia doklad totožnosti. Veritelia-právnické osoby predložia aktuálny výpis
z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov
predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Štefan Straka, správca
V Košiciach, dňa 28.09.2016

K022565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Polhoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 10, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 881 421
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/24/2012 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/24/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
JUDr. Martin Kirňak, so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, správca úpadcu Vladimír Polhoš,
podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Polhoš, Slnečná 10, 059 01 Spišská Belá, SR, IČO: 33 881 421 týmto
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky
veriteľa: Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, SR, IČO: 215 759 v
celkovej prihlásenej sume vo výške 120,- €.
V súlade s ust. 28 ods. 3 zákona 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
bola prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 148.

JUDr. Martin Kirňak, správca

K022566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dareq s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 635 177
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/63/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
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

128

Obchodný vestník 189/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2016

Oznámenie o Dražbe č. 04/2016
v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o DD“)

Označenie organizátora a navrhovateľa dražby:
obchodné meno:

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

sídlo kancelárie pre BA kraj: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
IČO:

36 865 265

IČ DPH:

SK2022911792

Zapísaný:
V obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo 841/B a v zozname správcov
Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436
Zastúpený:
Mgr. Hajnalka Zöld, komplementár oprávnený konať samostatne

ako správca úpadcu:
obchodné meno:

Dareq s.r.o.

sídlo:

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO:

47 635 177

Zapísaný:
V obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 97774/B
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Miesto dražby:
Zasadacia miestnosť kancelárie Organizátora dražby príslušná pre Košický kraj, nachádzajúca sa na adrese Hlavná
25, 040 01 Košice
Dátum dražby:

18.11.2016 (piatok)

Čas otvorenia dražby:

10:00 hod

Čas otvorenia pre účastníkov:

09:30 hod

Čas otvorenia dražby pre verejnosť:

09:50 hod.

Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia
(splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.
Účastník dražby je povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.
Označenie dražby:
Prvé kolo dražby
Predmet dražby:
Predmetom dražby je nasledovný nehnuteľný majetok, ktorý sa bude speňažovať na dobrovoľnej dražbe ako súbor
nehnuteľností:
1. Pozemok s parc. č. KN-C 5085 o výmere 3595 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný
na LV č. 839 vedenom pre katastrálne územie: Turňa nad Bodvou, obec: TURŇA NAD BODVOU, okres:
Košice - okolie, štát: SR, Okresným úradom Košice - okolie, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/2;
2. Pozemok s parc. č. KN-C 5087 o výmere 1082 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný
na LV č. 839 vedenom pre katastrálne územie: Turňa nad Bodvou, obec: TURŇA NAD BODVOU, okres:
Košice - okolie, štát: SR, Okresným úradom Košice - okolie, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/2;
3. Stavba, druh stavby: 10 – Rodinný dom, druh chránenej nehnuteľnosti: 201 – Nehnuteľná kultúrna pamiatka
(národná kultúrna pamiatka) so súpisným č. 96, postavená na pozemku parc. č. KN-C 5085 o výmere 3595
m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 839 vedenom pre katastrálne územie:
Turňa nad Bodvou, obec: TURŇA NAD BODVOU, okres: Košice - okolie, štát: SR, Okresným úradom
Košice - okolie, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/2;
(nehnuteľnosti uvedené pod č. 1 až pod č. 3 ďalej spolu ako „Predmet dražby“)
Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:
1. Stavba a priľahlé pozemky sa nachádzajú v obci Turňa nad Bodvou. Obec je vzdialená od mesta Košice asi
35 km a legislatívne spadá do okresu Košice okolie. Nehnuteľnosti sú situované v centrálnej časti obce, na
nároží križovatky ulíc Župná cesta a Hlavná ulica..
2. Popis pozemkov – Pozemky sú situované v zastavanom území obce Turňa nad Bodvou, v jej centrálnej
časti. Obec je stredisková, v okrese Košice okolie, s počtom obyvateľom do 4000. Pozemok p. č. 5085 je
zastavaný budovou, s.č. 96, bývalý Župný dom, ako národná kultúrna pamiatka. Pozemok p.č. 5087 je
priľahlý pozemok, susediaci s p.č. 5085. Pozemok p.č. 5087 je nezastavaný. Pozemky sú v uličnej zástavbe
s prítomnosťou všetkých rozhodujúcich inžinierskych sietí (el. energia, voda, kanál, plyn). Pozemok je
rovinatý, s možnosťou napojenia na všetky rozhodujúce inžinierske siete.
3. Popis stavby - Stavba je bývalý župný dom, ako národná kultúrna pamiatka, vyhlásená 28.06.1963, podľa
Z-230/94, zo dňa 13.04.1994. Je klasicistickou dvojpodlažnou stavbou z roku 1820 v pôdoryse tvaru U.
Objekt je zachovaný sotva v rozsahu hrubej stavby, bez zastrešenia. Stavba bola postavená ako murovaná,
s hrúbkou obvodového muriva na hlavnom priečelí 900 mm, na bočnom 800 – 700 mm. Deliace konštrukcie
sú od 550 do 800 mm. Strop je iba nad časťou I. NP, klenutý pruskými klenbami. V bočnom trakte je strop
rovný alebo chýbajúci. Zaklenutá je aj väčšina dverných a okenných otvorov. Nad druhým podlažím nie je
žiadny strop, ani strešná rekonštrukcia. Objekt je bez akéhokoľvek technického vybavenia, elektroinštalácie,
sanita. Objekt je v havarijnom stave, voľne prístupný, bez akéhokoľvek zabezpečenia. Podzemné podlažie
je z dôvodu zanesenia sutinou, odpadkami a komunálnym odpadom neprístupné. Zo znakov na fasáde bol
identifikovaný jeho predpokladaný plošný rozsah s odhadovanou svetlou výškou 2,80 m. Bývalý župný dom
je klasicistickou dvojpodlažnou stavbou z roku 1820 v pôdoryse tvaru U. Na hlavnej fasáde má mierne
vystupujúci stredný rizalit zakončený trojhranným štítom, na ktorom je zuborez. Okná sú bez výplní
a pôvodných kovaných mreží. Nadokenné reliéfy sú s dvojitým frontónom. Na poschodí je vo frontóne
polkruhový mušľovitý obrazec. Okná v rizalite sú väčšie, polkruhovo zakončené s klenákom. Portál so
segmentovým oblúkom má po stranách štíhle stĺpy, na ktorých sedia ženské alegorické postavy. V rohoch
na oblúkom sú reliéfy okrídlených bytostí s rohom hojnosti. V typanóne je erb župy flankovaný rohmi
hojnosti. Pod tampanónom je nápis s chronostikonom. Dvorové fasády budovy sú hladké, iba na prízemí
jednej strany sú otvorené arkády. Miestnosti sú zaklenuté pruskými klenbami. Po zlúčení Abovskej
a Turnianskej župy roku 1881 budova slúžila rôznym praktickým účelom. Príslušenstvom nehnuteľnosti
znižujúcim cenu stavby je nevhodné príslušenstvo (chlievy, maštale, a pod.). Predpokladaná životnosť
stavby je stanovená na 256 rokov.
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stavby je stanovená na 256 rokov.
4. Stav stavby – Zo stavebnotechnického hľadiska je budova vo veľmi zlom technickom stave, vystavená
účinkom a vplyvom počasia, ako aj ľudského faktora. Obdive okolnosti spôsobujú pozvoľnú deštrukciu
stavebného objektu, ktorá môže vyústiť do technickej havárie, poruchy ostatných stavebných konštrukcií.
Budova je bez zastrešenia a všetkých prvkov konštrukcií, ktoré bolo možné demontovať, odstrániť,
prípadne poškodiť. Chýbajú drevené stropné konštrukcie (trámy). Stav bol a je spôsobený neprispôsobivými
skupinami ľudí a hrubo zanedbanou údržbou väčšiny doterajších vlastníkov. Budova je nezabezpečená
a neuzatvorená. Priestory sú zanesené odpadkami a komunálnym odpadom. Poškodené alebo chýbajúce
sú prakticky všetky stavebné konštrukcie, nosné aj deliace konštrukcie, povrchové úpravy, stropné
konštrukcie, klenby, výplne otvorov, podklady, rozvody inštalácií (ZTI, ELI). Dispozícia je prakticky
nečitateľná, bez možnosti definovať účel miestností. V súčasnosti je stavba nevyužívaná, pričom sa
nachádza v dezolátnom až havarijnom stave, poškodená, so zanedbanou údržbou. Stavba si vyžaduje
okamžitú rozsiahlu opravu a rekonštrukciu. Nie je schopná využitia bez rozsiahlej opravy.

Práva a záväzky viaznuce na Predmete dražby:
Predkupné právo k Predmetu dražby:
Podľa zápisu na príslušnom liste vlastníctva č. 839 je druhým podielovým spoluvlastníkom Predmetu dražby pán
Vladimír Jankovič, s veľkosťou jeho spoluvlastníckeho podielu ½ (ďalej len „Spoluvlastník“). V zmysle ustanovenia
§ 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník má Spoluvlastník pri speňažovaní Predmetu dražby zákonné
predkupné právo. V súlade s ustanovením § 93 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) Organizátor dražby
písomne ponúkol Spoluvlastníkovi predmet predkupného práva – Predmet dražby, ako oprávnenému
z predkupného práva. Nakoľko Spoluvlastník v lehote ustanovenej zákonom (60 dní) odo dňa doručenia ponuky
nevyužil svoje predkupné právo, v súlade s ustanovením § 93 ods. 1 ZKR, in fine, Organizátor dražby nie je týmto
predkupným právom Spoluvlastníka pri speňažovaní Predmetu dražby ďalej viazaný.
Podľa ustanovenia § 23 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon“) viazne na Predmete dražby – stavba (národná kultúrna pamiatka), aj predkupné právo štátu
zastúpeného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. V súlade s ustanovením § 23 ods. 1 Zákona v spojení
s ustanovením § 606 OZ Organizátor dražby písomne ponúkol štátu predmet predkupného práva – kultúrnu
pamiatku, ako oprávnenému z predkupného práva. Nakoľko štát v lehote ustanovenej zákonom (30 dní) odo dňa
doručenia ponuky nevyužil svoje predkupné právo, v súlade s ustanovením 23 ods. 4 Zákona, predkupné právo
k Predmetu dražby pri speňažovaní Predmetu dražby štátu zaniklo.

Ťarchy viaznuce na Predmete dražby:
Na príslušnom liste vlastníctva č. 839 v časti C Ťarchy je k Predmetu dražby zapísané:
CAPITAL INVESTMENT GROUP, s.r.o., IČO: 36261190, Odborárska 5175/22, 921 01 Banka, záložné právo na
prev. budovy s príslušenstvom podľa RIII.1196/92 zo dňa 11.9.1992. Z-176/99 - Postúpenie pohľadávky a zmena
záložného veriteľa. Z-330/11 - vz.90/11
Rozhodnutie Colného úradu Bratislava, Č. 1095231/1/209530/2015 zo dňa 30.6.2015 o zriadení colného záložného
práva na nehnuteľnosti v časti A-LV na vlastníka JAMPI spol. s r.o., Sadová 122, Piešťany, IČO: 44835507 v
podiele 1/2 - Z 995/15 zo dňa 8.7.2015 - č.z. 293/15
Iné údaje:
C-2 - Na základe žiadosti OU MSS Moldava nad Bodvou a zoznamu kultúrnych pamiatok, zápis druhu ochrany
nehnuteľnosti župný dom, vyhlásené za kultúrnu pamiatku dňa 28.6.1963 podľa Z- 230/94 zo dňa 13.4.1994. Z
56/96 - DOPLNENIE KODU OCHRANY NEHNUTELNOSTI.
Poznámka:
Bez zápisu.

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

131

Obchodný vestník 189/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2016

Ťarchy sa vzťahujú len k rozsahu Predmetu dražby.
Vyššie uvedené ťarchy neovplyvňujú hodnotu Predmetu dražby. Vyhlásením konkurzu sa zo zákona exekučné
konanie zastavuje a zrušuje exekučné záložné právo, rovnako colné záložné právo. Pri speňažení Predmetu dražby
vydražiteľ nadobudne Predmet dražby bez tiarch na ňom viaznucich.

Cena predmetu dražby zistená aktualizáciou znaleckého posudku č. 14/2015 zo dňa 30.08.2015
vyhotoveným ing. arch. Ivanom Bušovským zo dňa 15.09.2016, znalcom z odboru stavebníctvo, odhad
hodnoty nehnuteľností, projektovanie v stavebníctve, evidenčné číslo znalca 910377:
24.900,- EUR (slovom: dvadsaťštyritisíc devätsto eur)

Najnižšie podanie:
24.900,- EUR (slovom: dvadsaťštyritisíc devätsto eur)

Minimálne prihodenie:
50,- EUR (slovom: päťdesiat eur)

Výška dražobnej zábezpeky:
100,- EUR (slovom: jednosto eur)

Spôsob a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
a) v hotovosti zložená do pokladne Organizátora dražby alebo k rukám Organizátora dražby priamo na dražbe
najneskôr do otvorenia dražby,
b) v hotovosti vkladom na bankový účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK92 1100
0000 0029 4000 6671, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 042016), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad
v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného
doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet
správy konkurznej podstaty Úpadcu,
c) bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare
IBAN: SK92 1100 0000 0029 4000 6671, vedený v Tatra banka, a.s, VS: 042016), dokladom o úhrade je originál
dokumentu „potvrdenie o bezhotovostnom prevode finančných prostriedkov“ s označením, že ide o dražobnú
zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná
zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu,
c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech organizátora dražby s výhradou prevodu
platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom,
d) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou, zmenkou alebo šekom.
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B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
- lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby;
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.

C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
- v zmysle ustanovenia § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ustanovenia § 19 Zákona o DD;

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
a) v hotovosti k rukám Organizátora dražby po skončení dražby, ak cena dosiahnutá vydražením nepresiahne sumu
6.640,- Eur
b) ak cena dosiahnutá vydražením presiahne sumu 6.640,- Eur vkladom na účet správy konkurznej podstaty
Úpadcu alebo bankovým prevodom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK92
1100 0000 0029 4000 6671, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 042016), s označením čísla dražby, najneskôr do 15
dní odo dňa skončenia dražby.

Obhliadka predmetu dražby:
Termín č. 1: 04.11.2016 o 10:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred stavbou so súp. č. 96 na Hlavnej ulici
v obci Turňa nad Bodvou.
Termín č. 2: :09.11.2016 o 11:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred stavbou so súp. č. 96 na Hlavnej ulici
v obci Turňa nad Bodvou.

Organizačné opatrenia:
Záujemcovia o vykonanie obhliadky sú povinní ohlásiť svoju účasť na obhliadke telefonicky alebo e-mailom
najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na tel. č. 0908 989 977 alebo na e-mailovú adresu
bratislava@irkr.sk.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo
iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.
Poznámka:
Vlastnícke právo prechádza na vydražiteľa udelením príklepu. Prechodom vlastníckeho práva (speňažením)
zanikajú všetky záložné práva postupom podľa ustanovenia § 93 ods. 2 ZKR, ak predtým nezanikli podľa
ustanovenia § 28 ods. 4 ZKR..
Podľa ustanovenia § 30 Zákona o DD, druhá veta, predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením
príklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu dražby v ustanovenej lehote; to neplatí
v prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu. Prechodom vlastníckeho práva
(speňažením) nehnuteľnosti, na ktorej viazne zákonné predkupné právo, aj pre prípad, ak podielový spoluvlastník
svoje predkupné právo viaznuce na predmete dražby odo dňa doručenia písomnej ponuky v zákonnej lehote
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svoje predkupné právo viaznuce na predmete dražby odo dňa doručenia písomnej ponuky v zákonnej lehote
neuplatní, zostáva mu predkupné právo k predmetu dražby zachované aj voči vydražiteľovi ako novému
spoluvlastníkovi predmetu dražby.

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.
·

·

Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny
dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je organizátor dražby povinný odovzdať predmet
dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby
alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ
prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí,
Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie
hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je
povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a
doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Organizátor dražby je povinný na mieste spísať
zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci
vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a organizátor dražby. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane
predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu
podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj
tejto osobe; o tom organizátor túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu
dražby sa primerane použijú ustanovenia § 29 ods. 2 Zákona o DD.

Pozn.: V zmysle ustanovenia § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu
dražby nesie vydražiteľ!

Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou:
JUDr. Daniela Kováčová, notár, so sídlom Hlavná 58, 040 01 Košice – Staré Mesto.

Upozornenie/poučenie:
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, 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
(zákon 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty.
Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť
príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú
navrhovateľ a organizátor dražby, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ustanovenia § 21
odsek 2. Zákona o DD.
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 Organizátorom dražby 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.
Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia dražby
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Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia dražby
a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.

Za navrhovateľa a organizátora dražby:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K022567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibenský Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorčanská 653/63, 949 05 Nitra - Dolné Krškany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, P. O. BOX 47 B, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/11/2016 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/11/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 08.09.2016, spisová značka 32K/11/2016-319 bol Ing. Ladislav Bódi, so
sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1154 ustanovený za správcu
dlžníka Tomáš Tibenský, Dvorčanská 653/63, 949 05 Nitra – Dolné Krškany, SR. Toto uznesenie bolo
zverejnené dňa 16.09.2015 v Obchodnom vestníku SR č. 178/2016 pod číslom K021192 a nadobudlo
právoplatnosť dňa 17.09.2016.
Po preskúmaní argumentov veriteľa popretej pohľadávky, správca tieto akceptuje a podľa §32 ods.18 zákona č.
7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov pohľadávku prihlásenú pod číslom 4. zapísanú v zozname pohľadávok
pod číslom 5 vo výške 2.320,68 Eur uznáva čo do právneho titulu a v plnej výške v sume 2.320,68 Eur. Týmto
uznaním považuje popretú pohľadávku v celom rozsahu za zistenú. V uvedenom zmysle bol aktualizovaný zoznam
prihlásených a uznaných pohľadávok.
V Nitre, dňa 27.09.2016

Ing. Ladislav Bódi, konkurzný správca

K022568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Novák - STAMFI
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikova 9, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18 029 124
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Vajslova 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/21/2012 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
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Okresný súd Trnava
36K/21/2012
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a Oznámenie zámeru zostaviť čiastkový
rozvrh výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.
JUDr. Miroslav Michalička, správca úpadcu Karol Novák - STAMFI v zmysle §96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že k dnešnému dňu zostavil zoznam
pohľadávok proti oddelenej podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť častkový rozvrh výťažku z oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre zástupcu veriteľov, dotknutého zabezpečného veriteľa
a veriteľov pohľadávok proti podstate v kancelárii správcu. V zmysle §96 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii, zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečný veriteľa a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky
proti podstate je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do
neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate.
Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu
neprihliada.
Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate možno dohodnúť emailom: spravca@michalicka.sk
alebo telefonicky na čísle: 033 / 3702 120.
JUDr. Miroslav Michalička

K022569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dareq s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 635 177
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/63/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o Dražbe č. 05/2016
v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o DD“)

Označenie organizátora a navrhovateľa dražby:
obchodné meno:

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

sídlo kancelárie pre BA kraj: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
IČO:

36 865 265

IČ DPH:

SK2022911792
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Zapísaný:
V obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo 841/B a v zozname správcov
Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436
Zastúpený:

Mgr. Hajnalka Zöld, komplementár oprávnený konať samostatne

ako správca úpadcu:
obchodné meno:

Dareq s.r.o.

sídlo:

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO:

47 635 177

Zapísaný:
V obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 97774/B

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Miesto dražby:
Zasadacia miestnosť kancelárie Organizátora dražby príslušná pre Bratislavský kraj, nachádzajúca sa na
adrese Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava

Dátum dražby:

15.11.2016 (utorok)

Čas otvorenia dražby:

13:00 hod

Čas otvorenia pre účastníkov:

12:30 hod

Čas otvorenia dražby pre verejnosť:

12:50 hod.

Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia
(splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.
Účastník dražby je povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.
Označenie dražby:
Prvé kolo dražby
Predmet dražby:
Predmetom dražby je nasledovný nehnuteľný majetok, ktorý sa bude speňažovať na dobrovoľnej dražbe ako súbor
nehnuteľností:
1. Pozemok s parc. č. KN-E 756/3 o výmere 349 m2, druh pozemku: Orná pôda, zapísaný na LV č. 370
vedenom pre katastrálne územie: Kremnické Bane, obec: KREMNICKÉ BANE, okres: Žiar nad Hronom,
Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/2;
2. Pozemok s parc. č. KN-E 756/8 o výmere 556 m2, druh pozemku: Orná pôda, zapísaný na LV č. 370
vedenom pre katastrálne územie: Kremnické Bane, obec: KREMNICKÉ BANE, okres: Žiar nad Hronom,
Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/2;
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Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/2;
3. Pozemok s parc. č. KN-E 756/12 o výmere 745 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty, zapísaný na LV č.
370 vedenom pre katastrálne územie: Kremnické Bane, obec: KREMNICKÉ BANE, okres: Žiar nad
Hronom, Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu
úpadcu: 1/2;
4. Pozemok s parc. č. KN-E 756/14 o výmere 723 m2, druh pozemku: Orná pôda, zapísaný na LV č. 370
vedenom pre katastrálne územie: Kremnické Bane, obec: KREMNICKÉ BANE, okres: Žiar nad Hronom,
Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/2;
5. Pozemok s parc. č. KN-E 757 o výmere 261 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty, zapísaný na LV č.
370 vedenom pre katastrálne územie: Kremnické Bane, obec: KREMNICKÉ BANE, okres: Žiar nad
Hronom, Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu
úpadcu: 1/2;
(nehnuteľnosti uvedené pod č. 1 až pod č. 5 ďalej spolu ako „Predmet dražby“)
Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:
1. Obec Kremnické Bane sa nachádza v okrese Žiar nad Hronom, vo vzdialenosti cca 21 km od okresného
mesta. Prirodzeným spádovým mestom je Kremnica, vzdialená asi 5,5 km. Pozemky sa nachádzajú
súbežne pri železničnej trati, Hronská Dúbrava – Kremnica – Vrútky, oproti železničnej stanici Kremnické
Bane. Pozemky sú v ochrannom pásme železničnej trate a nemožno ich zastavať nadzemnými stavebnými
objektmi. V tomto úseku (súbežne so železničnou traťou) je paralelne trasovaná št. č. 65, Kremnica –
Turčianske Teplice. Obec Kremnické Bane má spracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu. ÚPD
predmetné územie z hľadiska funkčného využitia nerieši, ponecháva ho v nezmenenej funkcii. Všetky
ohodnocované parcely majú nepravidelný, výrazne pozdĺžny tvar. V danej lokalite nie je možnosť napojenie
na IS (verejné siete).
2. Pozemky sú situované mimo zastavaného územia obce Kremnické Bane. Pozemky sa nachádzajú
v ochrannom pásme železničnej trate (Hronská Dúbrava – Kremnica – Vrútky). Pozemky sú evidované ako
orná pôda a trvalá trávnaté porasty, nie sú poľnohospodársky využívané (obrábané). V skutočnosti sú vo
forme lúk a pasienkov, s výskytom náletových drevín. Pokryté sú nízkou zeleňou. Sú vo vlnitom teréne,
v predpolí lesných porastov Kremnických vrchov.
3. Na pozemkoch neboli zistené žiadne stavebné zásahy (nadzemné stavebné objekty, či iné líniové stavby
pod povrchom terénu). Na pozemkoch neboli vykonané žiadne terénne alebo stavebné úpravy. Prípadným
rizikom spojeným s využívaním pozemkov by sa mohlo javiť ochranné pásmo železničnej trate (zákon č.
513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ochranné pásmo pre železničnú
dráhu: 60 metrov od osi krajnej koľaje, najmenej však 30 metrov od vonkajšej hranice obvodu dráhy.)
Nakoľko sa pozemok nachádza v ochrannom pásme železnice, v budúcnosti ho nebude možné využívať na
stavebnú činnosť.
Práva a záväzky viaznuce na Predmete dražby:
Predkupné právo k Predmetu dražby:
Podľa zápisu na príslušnom liste vlastníctva č. 370 sú ďalšími podielovými spoluvlastníkmi Predmetu dražby pani
Nikole Hricová, rod. Hricová, s veľkosťou jej spoluvlastníckeho podielu 2/6 a pani Ing. Adriana Váňová, rod.
Privitzerová, s veľkosťou jej spoluvlastníckeho podielu 1/6 (ďalej spolu ako „Spoluvlastníci“). V zmysle ustanovenia
§ 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník majú Spoluvlastníci pri speňažovaní Predmetu dražby zákonné
predkupné právo. V súlade s ustanovením § 93 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) Organizátor dražby
písomne ponúkol Spoluvlastníkom predmet predkupného práva – Predmet dražby, ako oprávneným z predkupného
práva. Nakoľko Spoluvlastníci v lehote ustanovenej zákonom (60 dní) odo dňa doručenia ponuky nevyužili svoje
predkupné právo, v súlade s ustanovením § 93 ods. 1 ZKR, in fine, Organizátor dražby nie je predkupnými právami
Spoluvlastníkov pri speňažovaní Predmetu dražby ďalej viazaný.
Ťarchy viaznuce na Predmete dražby:
Na príslušnom liste vlastníctva č. 370 v časti C Ťarchy nie sú zapísané žiadne údaje.
Cena predmetu dražby zistená aktualizáciou znaleckého posudku č. 13/2015 zo dňa 30.08.2015
vyhotoveným ing. arch. Ivanom Bušovským zo dňa 12.09.2016, znalcom z odboru stavebníctvo, odhad
hodnoty nehnuteľností, projektovanie v stavebníctve, evidenčné číslo znalca 910377:
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330,- EUR (slovom: tristo tridsať eur)
Najnižšie podanie:
330,- EUR (slovom: tristo tridsať eur)
Minimálne prihodenie:
50,- EUR (slovom: päťdesiat eur)
Výška dražobnej zábezpeky:
99,- EUR (slovom: deväťdesiat deväť eur)

Spôsob a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
a) v hotovosti zložená do pokladne Organizátora dražby alebo k rukám Organizátora dražby priamo na dražbe
najneskôr do otvorenia dražby,
b) v hotovosti vkladom na bankový účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK92 1100
0000 0029 4000 6671, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 052016), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad
v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného
doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet
správy konkurznej podstaty Úpadcu,
c) bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare
IBAN: SK92 1100 0000 0029 4000 6671, vedený v Tatra banka, a.s, VS: 052016), dokladom o úhrade je originál
dokumentu „potvrdenie o bezhotovostnom prevode finančných prostriedkov“ s označením, že ide o dražobnú
zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná
zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu,
c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech organizátora dražby s výhradou prevodu
platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom,
d) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou, zmenkou alebo šekom.

B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
- lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby;
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.

C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
- v zmysle ustanovenia § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ustanovenia § 19 Zákona o DD;

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
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a) v hotovosti k rukám Organizátora dražby po skončení dražby, ak cena dosiahnutá vydražením nepresiahne sumu
6.640,- Eur;
b) ak cena dosiahnutá vydražením presiahne sumu 6.640,- Eur vkladom na účet správy konkurznej podstaty
Úpadcu alebo bankovým prevodom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK92
1100 0000 0029 4000 6671, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 052016), s označením čísla dražby, najneskôr do 15
dní odo dňa skončenia dražby.

Obhliadka predmetu dražby:
Termín č. 1: 08.11.2016 o 10:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred Železničnou stanicou v obci
Kremnické Bane.
Termín č. 2: 10.11.2016 o 11:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred Železničnou stanicou v obci
Kremnické Bane.

Organizačné opatrenia:
Záujemcovia o vykonanie obhliadky sú povinní ohlásiť svoju účasť na obhliadke telefonicky alebo e-mailom
najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na tel. č. 0908 989 977 alebo na e-mailovú adresu
bratislava@irkr.sk.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo
iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.
Poznámka:
Vlastnícke právo prechádza na vydražiteľa udelením príklepu. Prechodom vlastníckeho práva (speňažením)
zanikajú všetky záložné práva postupom podľa ustanovenia § 93 ods. 2 ZKR, ak predtým nezanikli podľa
ustanovenia § 28 ods. 4 ZKR..
Podľa ustanovenia § 30 Zákona o DD, druhá veta, predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením
príklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu dražby v ustanovenej lehote; to neplatí
v prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu. Prechodom vlastníckeho práva
(speňažením) nehnuteľnosti, na ktorej viazne zákonné predkupné právo, aj pre prípad, ak podielový spoluvlastník
svoje predkupné právo viaznuce na predmete dražby odo dňa doručenia písomnej ponuky v zákonnej lehote
neuplatní, zostáva mu predkupné právo k predmetu dražby zachované aj voči vydražiteľovi ako novému
spoluvlastníkovi predmetu dražby.

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.
·

Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny
dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je organizátor dražby povinný odovzdať predmet
dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby
alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ
prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí,
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Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie
hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je
povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a
doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Organizátor dražby je povinný na mieste spísať
zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci
vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a organizátor dražby. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane
predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu
podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj
tejto osobe; o tom organizátor túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu
dražby sa primerane použijú ustanovenia § 29 ods. 2 Zákona o DD.

Pozn.: V zmysle ustanovenia § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu
dražby nesie vydražiteľ!

Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou:
Mgr. Tomáš Leškovský, notár, so sídlom Notárskeho úradu Záhradnícka 6, 811 08 Bratislava.

Upozornenie/poučenie:
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, 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
(zákon 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty.
Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť
príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú
navrhovateľ a organizátor dražby, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ustanovenia § 21
odsek 2. Zákona o DD.
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 Organizátorom dražby 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.
Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia dražby
a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.

Za navrhovateľa a organizátora dražby:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K022570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MISTRAL INTERIM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Východná 3904/9, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 686 701
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K/13/2016 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/13/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom
Invitation to lodge a claim for foreign creditors

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 ako správca dlžníka : MISTRAL INTERIM, s.
r. o. so sídlom Východná 3904/9, 036 01 Martin, IČO: 36 686 701 Vám
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu v Žiline č. 4K/13/2016 zo dňa 13.09.2016 bol na
dlžníka vyhlásený konkurz.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of may 2000, as
the bankruptcy trustee of the debtor : MISTRAL INTERIM, s. r. o. so sídlom Východná 3904/9, 036 01 Martin,
IČO: 36 686 701 (hereinafter only "Debtor") I am obligated to inform you that with the resolution of District
Court in Žilina No. 4K/13/2016 dated 13th of September 2016, bankruptcy procedure was declared on the
Debtor.
Toto uznesenie Okresného súdu v Žiline bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 180/2016 dňa
13.09.2016 a nadobudlo právoplatnosť dňa 14.09.2016. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz.
This resolution of the District Court in Žilina was published in Commercial Bulletin No. OV
180/2016 on 13th of September 2016 and became valid on 14th of September 2016. The bankruptcy
procedure was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú
povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adresu: JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca, Jesenského 29, 036 01 Martin, Slovenská republika a v
jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina, Hviezdoslavova č. 28, 010 01 Žilina k sp. zn.4K/13/2016. Ak veriteľ
doručí prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí
riadne a včas uplatniť zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu,
inak zanikne. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči
inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko, alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a
podpis. 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
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvod, prečo o
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prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvod, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo
organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať
len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only
„the BRA“) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy to the bankruptcy trustee : JUDr. Tatiana Šumichrastová,
Jesenského 29, 036 01 Martin Slovak republic and also to the Okresný súd
Žilina (District Court Žilina), Hviezdoslavova č. 28, 010 01 Žilina, Slovak Republic, to the No.
4K/13/2016. Applications that will not be delivered in time will be considered as claims in
bankruptcy, but the creditors will not be able to exercise the voting rights and other rights
associated with lodged claims. Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with
security rights in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to
the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse. Creditors whose claims arise in the future or
depend on the fulfillment of certain conditions or creditors, who have a claim against another person as
debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of debtor, lodge their claims in the
same way. The application has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated
by the laws, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and application will be
ignored.
The creditor must fulfill in the application of his claim the information about the name, surname
and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the
claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount
of claim and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with securities
also fill in the application form which has to provide information about the secured amount,
kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend
on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and they also state
in the registration form the condition on which the claim is dependent. The total amount of
claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal cause of
the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the
euro, amount of the claim sill be determined by liquidator according to the reference exchange
rate set and published on the day of the opening of insolvency proceedings by the European
Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference
exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce,the sum of
claim will be determined by liquidator with professional diligence. Documents containing the information
provided in the application of the claim have to be enclosed to the application form of the claim. In case that
a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added, otherwise
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a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added, otherwise
these claims will not be considered as claims in bankruptcy and application will be ignored. A creditor who
is the accounting entity shall state a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors
accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy. In
case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic, a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such
creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal.
Application form, which was delivered to liquidator or District court cannot be corrected or
amended.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname
záväzkov dlžníka.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the European Union than in the Slovak Republic and who are not listed
in the debtor´s list of commitments.
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca
JUDr. Tatiana Šumichrastová, Bankruptcy trustee
V Martine, dňa 28.09.2016

K022571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SOVEREIGN SLOVAKIA s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malookočská 11/356, 930 28 Okoč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 646 097
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Vajslova 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/37/2015 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/37/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru

Úpadca:

SOVEREIGN SLOVAKIA s.r.o. v konkurze
sídlo: Malookočská 356/11, 930 28 Okoč
IČO: 44 646 097

Spisová značka
správcovského spisu:

36K/37/2015 S1398
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Dátum konania:

9.9.2016

Miesto konania:

Správcovská kancelária Vajslova č. 11 v Trnave

Čas konania:

Deň vydania: 03.10.2016

11:20 hod.

Prítomní:
SR – Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, Trnava, zastúpená na základe splnomocnenia zo
dňa 25.7.2016 splnomocnencom Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005, zastúpená na základe poverenia zo dňa 2.6.2016
zamestnancom Mgr. Martin Petro,
Alimco S.p.a., so sídlom Via della Rena 20, I-39100 Bolzano, Taliansko, zastúpená na
základe splnomocnenia zo dňa 30.6.2016 advokátom JUDr. Júliusom Brichtom,. Grösslingova
6-8, 811 09 Bratislava, substitučne zastúpeným na základe splnomocnenia zo dňa 6.9.2016
advokátom Mgr. Jozef Lustoň, Grösslingova 6-8, 811 09 Bratislava,
Alimco Fin S.p.a., so sídlom Via della Rena 20, I-39100 Bolzano, Taliansko, zastúpená
na základe splnomocnenia zo dňa 30.6.2016 advokátom JUDr. Júliusom Brichtom,.
Grösslingova 6-8, 811 09 Bratislava, substitučne zastúpeným na základe splnomocnenia zo
dňa 6.9.2016 advokátom Mgr. Jozef Lustoň, Grösslingova 6-8, 811 09 Bratislava,
-

Program:

JUDr. Miroslav Michalička, správca

1. Voľba predsedu veriteľského výboru
2. Rôzne

K bodu č. 1 - Správca na úvod konštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v súlade so zákonom,
na toto zasadnutie sa dostavili všetci jeho členovia a veriteľský výbor je tak v zmysle §38 ods. 2 ZKR
uznášaniaschopný. Členovia veriteľského výboru zhodne navrhli aby sa o členoch veriteľského výboru hlasovalo
postupne.

Správca vyzval členov veriteľského výboru, aby sa hlasovaním vyjadrili, či súhlasia so zvolením SR – Daňový úrad
Trnava za predsedu veriteľského výboru.

Hlasovanie:
za:
proti:

1 hlasy (všetci prítomní)
2 hlasov
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0 hlasov

Bolo prijaté uznesenie:

„Veriteľský výbor v konkurznom konaní úpadcu SOVEREIGN SLOVAKIA s.r.o. v konkurze nezvolil za
predsedu veriteľského výboru veriteľa SR – Daňový úrad Trnava.“

Správca vyzval členov veriteľského výboru, aby sa hlasovaním vyjadrili, či súhlasia so zvolením Alimco S.p.a. za
predsedu veriteľského výboru.

Hlasovanie:
za:

3 hlasy (všetci prítomní)

proti:

0 hlasov

zdržalo sa:

0 hlasov

Bolo prijaté uznesenie:

„Veriteľský výbor v konkurznom konaní úpadcu SOVEREIGN SLOVAKIA s.r.o. v konkurze zvolil za predsedu
veriteľského výboru veriteľa Alimco S.p.a.“

K bodu č. 2 - Správca následne otvoril voľnú rozpravu. Členovia veriteľského výboru oznámili správcovi, že sa
dohodli na tom, že komunikácia medzi nimi a správcom môže prebiehať elektronicky prostredníctvom emailu
a najdôležitejšie dokumenty sa budú zasielať podpísané písomne poštou, alebo správcovi osobne.

Vzhľadom na vyčerpane programu prvého zasadnutia veriteľského výboru po ukončení rozpravy správca ukončil
prvé zasadnutie veriteľského výboru v konkurznom konaní úpadcu SOVEREIGN SLOVAKIA s.r.o. v konkurze
o 11:40.

V Trnave, 9.9.2016
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Predseda veriteľského výboru

Deň vydania: 03.10.2016

Člen veriteľského výboru

Alimco S.p.a. v zastúpení

Alimco Fin S.p.a. v zastúpení

Mgr. Jozef Lustoň

Mgr. Jozef Lustoň

Člen veriteľského výboru

JUDr. Miroslav Michalička, správca

SR – Daňový úrad Trnava v zastúpení
Mgr. Martin Petro

K022572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REAL IB s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 692 751
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/97/2015 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/97/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca úpadcu REAL IB s.r.o. zverejňuje vylúčenie tohto majetku poňatého do súpisu oddelenej podstaty veriteľa
Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 zo súpisu majetku podstát
a to v zmysle § 78 ods. 9 ZKR:
Pozemky:

K.ú.

č. LV p.č.

Spoluvlastnícky
úpadcu

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 2642/7

1/1

160 579,70 €

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3341/2

1/1

363 199,15 €

1022

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3341/19 1/1

103 280,34 €

Trvalé trávne porasty

1671

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3341/20 1/1

168 866,38 €

Trvalé trávne porasty

897

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3341/22 1/1

90 648,20 €

Ostatné plochy

35

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3341/37 1/1

3 537,00 €

2288

SR

Banská

Banská

7463 3341/38 1/1

231 218,60 €

Druh

Výmera v m2Štát obec

Trvalé trávne porasty

1589

SR

Trvalé trávne porasty

3594

Trvalé trávne porasty

Zastavané

plochy

a

podiel Súpisová
hodnota
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2288

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3341/38 1/1

231 218,60 €

62

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3341/39 1/1

6 265,54 €

321

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3341/62 1/1

32 439,32 €

114

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3341/66 1/1

11 520,51 €

13

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3341/67 1/1

1 313,74 €

13

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3341/68 1/1

1 313,74 €

107

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3341/69 1/1

10 813,11 €

13

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3341/70 1/1

1 313,74 €

13

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3341/71 1/1

1 313,74 €

132

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3341/72 1/1

13 339,53 €

20

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3341/73 1/1

2 021,14 €

102

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3341/74 1/1

10 307,82 €

102

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3341/75 1/1

10 307,82 €

107

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3341/76 1/1

10 813,11 €

Záhrady

149

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3342/19 1/1

15 057,51 €

Záhrady

74

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3342/20 1/1

7 478,22 €

Záhrady

7

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3342/21 1/1

707,40 €

Orná pôda

6660

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3352/1

1/1

673 040,16 €

Orná pôda

80

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 335216

1/1

8 084,57 €

Ostatné plochy

91

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3352/22 1/1

9 196,19 €

Orná pôda

714

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3352/35 1/1

72 154,76 €

Ostatné plochy

99

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3352/36 1/1

10 004,65 €

Ostatné plochy

30

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3352/37 1/1

3 031,71 €

Orná pôda

11952

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3437/1

1/1

1 207 834,23 €

Orná pôda

10083

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3437/2

1/1

1 018 958,55 €

Banská

Banská

Trvalé trávne porasty
Zastavané
nádvoria

plochy

a

Zastavané
nádvoria

plochy

a

Zastavané
nádvoria

plochy

a

Zastavané
nádvoria

plochy

a

Zastavané
nádvoria

plochy

a

Zastavané
nádvoria

plochy

a

Zastavané
nádvoria

plochy

a

Zastavané
nádvoria

plochy

a

Zastavané
nádvoria

plochy

a

Zastavané
nádvoria

plochy

a

Zastavané
nádvoria

plochy

a
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Ostatné plochy

153

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3437/3

1/1

15 461,73 €

Orná pôda

3944

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3437/4

1/1

398 569,13 €

Orná pôda

51

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3437/5

1/1

5 153,91 €

Orná pôda

184

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3437/6

1/1

18 594,50 €

Orná pôda

113

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3437/15 1/1

11 419,45 €

Ostatné plochy

619

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3437/16 1/1

62 554,33 €

Orná pôda

44

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3437/19 1/1

4 446,51 €

Ostatné plochy

4

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3437/20 1/1

404,23 €

Ostatné plochy

42

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3427/22 1/1

4 244,40 €

Ostatné plochy

7

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3437/23 1/1

707,40 €

Ostatné plochy

53

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3437/24 1/1

5 356,03 €

Ostatné plochy

162

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3437/25 1/1

16 371,25 €

Ostatné plochy

120

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3437/33 1/1

12 126,85 €

Ostatné plochy

206

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3437/34 1/1

20 817,76 €

2484

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3437/35 1/1

251 025,79 €

562

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3437/36 1/1

56 794,08 €

538

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3437/37 1/1

54 368,71 €

218

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3437/38 1/1

22 030,44 €

58

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3437/39 1/1

5 861,31 €

64

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3437/40 1/1

6 467,65 €

Ostatné plochy

49

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3437/41 1/1

4 951,80 €

Ostatné plochy

337

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3444/48 1/1

34 056,24 €

Ostatné plochy

47

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3444/49 1/1

4 749,68 €

Ostatné plochy

7

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3444/77 1/1

707,40 €

555

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3444/79 1/1

56 086,68 €

Zastavané
nádvoria

plochy

a

Zastavané
nádvoria

plochy

a

Zastavané
nádvoria

plochy

a

Zastavané
nádvoria

plochy

a

Zastavané
nádvoria

plochy

a

Zastavané
nádvoria

plochy

a

Zastavané
nádvoria

plochy

a
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Zastavané
nádvoria

plochy

a

Zastavané
nádvoria

plochy

a

Zastavané
nádvoria

plochy

a

Zastavané
nádvoria

plochy

a

Ostatné plochy
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69

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3444/80 1/1

6 972,94 €

12

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3444/149 1/1

1 212,68 €

12

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3444/150 1/1

1 212,68 €

48

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

7463 3444/151 1/1

4 850,74 €

550

SR

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

3444/152 1/1

55 581,39 €

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

K022573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Voštenák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Predmestská 1709/54, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1973
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o Dražbe č. 06/2016
v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o DD“)

Označenie organizátora a navrhovateľa dražby:
obchodné meno:

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

sídlo kancelárie pre ZA kraj: Revolučná 10, 010 01 Žilina
IČO:

36 865 265

IČ DPH:

SK2022911792

Zapísaný:
V obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo 841/B a v zozname správcov
Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436
Zastúpený:

Mgr. Hajnalka Zöld, komplementár oprávnený konať samostatne
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ako správca úpadcu:
Meno a priezvisko:

Peter Voštenák

dátum narodenia:

18.04.1973

bydlisko:

Predmestská 1709/54, 010 01 Žilina

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Miesto dražby:
Zasadacia miestnosť kancelárie Organizátora dražby príslušná pre Žilinský kraj, nachádzajúca sa na adrese
Revolučná 10, 010 01 Žilina

Dátum dražby:

14.11.2016 (pondelok)

Čas otvorenia dražby:

10:00 hod

Čas otvorenia pre účastníkov:

09:30 hod

Čas otvorenia dražby pre verejnosť:

09:50 hod.

Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia
(splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.
Účastník dražby je povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.

Označenie dražby:
Prvé kolo dražby

Predmet dražby:
Predmetom dražby je nasledovný nehnuteľný majetok, ktorý sa bude speňažovať na dobrovoľnej dražbe ako súbor
nehnuteľností:
1. Pozemok s parc. č. KN-E 360, o výmere 1166 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty, zapísaný na LV č.
1660 vedenom pre katastrálne územie: Lietava, obec: Lietava, okres: Žilina, Okresným úradom Žilina,
katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 13/90;
2. Pozemok s parc. č. KN-E 2951, o výmere 12 m2, druh pozemku: Orná pôda, zapísaný na LV č. 2266
vedenom pre katastrálne územie: Lietava, obec: Lietava, okres: Žilina, Okresným úradom Žilina,
katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/1;
3. Pozemok s parc. č. KN-E 2954, o výmere 12 m2, druh pozemku: Orná pôda, zapísaný na LV č. 2266
vedenom pre katastrálne územie: Lietava, obec: Lietava, okres: Žilina, Okresným úradom Žilina,
katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/1;
4. Pozemok s parc. č. KN-E 2955, o výmere 7 m2, druh pozemku: Orná pôda, zapísaný na LV č. 2266
vedenom pre katastrálne územie: Lietava, obec: Lietava, okres: Žilina, Okresným úradom Žilina,
katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/1;
5. Pozemok s parc. č. KN-E 2958, o výmere 22 m2, druh pozemku: Orná pôda, zapísaný na LV č. 2266
vedenom pre katastrálne územie: Lietava, obec: Lietava, okres: Žilina, Okresným úradom Žilina,
katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/1; (nehnuteľnosti uvedené pod č. 1 až
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/1; (nehnuteľnosti uvedené pod č. 1 až
pod č. 5 ďalej spolu ako „Predmet dražby“).

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:
1. Pozemky s parcelným číslom 2951, s parcelným číslom 2954, s parcelným číslom 2955 a s parcelným
číslom 2958 sa nachádzajú v zastavanom území obce (v lokalite zástavby rodinných domov so
štandardným vybavením) a pozemok s parcelným číslom 360 mimo zastavaného územia obce Lietava,
okres Žilina. Pozemky sú mimo umiestnenia inžinierskych sietí. Priamo v obci je možnosť napojenia na
rozvod elektrickej energie, verejný rozvod vody, rozvodnú sieť plynu, káblovú televíziu, internet,
odkanalizovanie do verejnej kanalizácie. Od okresného mesta Žilina je obec vzdialená približne 12 km
(centrum obce a mesta) a dopravné spojenie je prímestskou autobusovou dopravou, pričom čas jazdy je
približne 15 min. V obci sa nachádza predajňa potravinárskeho tovaru, pohostinské odbytové stredisko,
predajňa nepotravinárskeho tovaru, penzión, ihrisko pre futbal (okrem školských), knižnica, pošta, káblová
televízia, verejný vodovod, verejná kanalizácia, kanalizačná sieť pripojená na ČOV, rozvodná sieť plynu
komunálny odpad, využívaný komunálny odpad, zneškodňovaný komunálny odpad, základná škola a
materská škola.
2. Na základe umiestnenia pozemkov, veľkosti a prístupu sú pozemky vhodné na poľnohospodárske účely.

Práva a záväzky viaznuce na Predmete dražby:
Predkupné právo:
Podľa zápisu na príslušnom liste vlastníctva č. 1660 sú ďalšími podielovými spoluvlastníkmi pozemku 1. pani Anna
Ondrejková, r. Benková, s veľkosťou jej spoluvlastníckeho podielu 3/90, 2. pani Monika Gašpieriková, r. Chobotová,
s veľkosťou jej spoluvlastníckeho podielu 13/450, 3. pán Marián Chobot, s veľkosťou jeho spoluvlastníckeho podielu
13/450, 4. pani Lenka Chobotová, s veľkosťou jej spoluvlastníckeho podielu 13/450, 5. pán Roman Giabel,
s veľkosťou jeho spoluvlastníckeho podielu 13/450, 6. pani Ľudmila Chobotová, r. Androvičová, s veľkosťou jej
spoluvlastníckeho podielu 13/450, 7. pani Božená Kasáková, r. Sýkorová, s veľkosťou jej spoluvlastníckeho podielu
1/21 a 8. pán Miroslav Chodelka, s veľkosťou jeho spoluvlastníckeho podielu 397/630 (ďalej spolu spoluvlastníci
pod č. 1 až č. 8 ako „Spoluvlastníci“). V zmysle ustanovenia § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
majú Spoluvlastníci pri speňažovaní Predmetu dražby zákonné predkupné právo. V súlade s ustanovením § 93 ods.
1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) Organizátor dražby písomne ponúkol Spoluvlastníkom predmet
predkupného práva – pozemok, ako oprávneným z predkupného práva. Nakoľko Spoluvlastníci v lehote
ustanovenej zákonom (60 dní) odo dňa doručenia ponuky nevyužili svoje predkupné právo, v súlade s ustanovením
§ 93 ods. 1 ZKR, in fine, Organizátor dražby nie je predkupnými právami Spoluvlastníkov pri speňažovaní pozemku
- Predmetu dražby ďalej viazaný.

Záväzky viaznuce na Predmete dražby:
Na príslušnom liste vlastníctva č. 1660 v časti B Vlastníci sú zapísané nasledovné poznámky:
·

·

·

Na podiel 13/90 vlastníka Peter Voštenák: Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného
záložného práva a predajom nehnuteľnosti od súdneho exekútora František Radzo, Radlinského č.
1728/47, 026 01 Dolný Kubín Ex 207/2010 na nehnuteľnosti: parc. č. E-KN 360-TTP o výmere 1166 m2
podľa P2-205/2010 - 59/2010;
Na podiel 13/90 vlastníka Voštenák Peter: Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného
záložného práva a predajom nehnuteľnosti od súdneho exekútora František Radzo, Radlinského č.
1728/47, 026 01 Dolný Kubín Ex 208/2010 na nehnuteľnosti: parc. EKN č. 360-TTP o výmere 1166 m2
podľa P2- 261/2010 - 68/2010;
Na podiel 13/90 vlastníka Voštenák Peter: Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti
od súdneho exekútora František Radzo, Radlinského č. 1728/47, 026 01 Dolný Kubín, oprávnenému: Borik
Miloslav RNDr., Pod Sadom 49, Žilina, nar.24.4.1957, na nehnuteľnosti: parc. E-KN č. 360-TTP o výmere
1166 m2 podľa č. EX 207/2010, č.P1 532/10 - 106/10, 209/2016;
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Na podiel 13/90 vlastníka Voštenák Peter: Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného
záložného práva od súdneho exekútora JUDr. Ján Siget, Bottova č. 7, 010 01 Žilina, Ex 49/2012 na
nehnuteľnosti parc. E-KN č. 360-TTP o výmere 1166 m2 podľa P74/2013 - 23/2013, 209/2016;
Na podiel 13/90 vlastníka Voštenák Peter: Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného
záložného práva od súdneho exekútora JUDr. Ján Siget, Bottova č. 7, 010 01 Žilina, Ex 1/2013 na
nehnuteľnosti parc. E-KN č. 360-TTP o výmere 1166 m2 podľa P172/2013 - 46/2013, 209/2016.

Na príslušnom liste vlastníctva č. 1660 v časti C Ťarchy sú zapísané nasledovné ťarchy:
·

·

·
·

Na podiel 13/90 vlastníka Voštenák Peter: Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva od súdneho exekútora František Radzo, Radlinského č. 1728/47, 026 01 Dolný Kubín,
oprávnenému: Borik Miloslav RNDr., Pod Sadom 49, Žilina, nar.24.4.1957, na nehnuteľnosti: parc. E-KN č.
360-TTP o výmere 1166 m2 podľa č. EX 208/2010, č. Z 5051/10 - 105/10, 209/2016;
Na podiel 13/90 vlastníka Voštenák Peter: Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exek. zál.
práva od súdneho exekútora František Radzo, Radlinského č. 1728/47, 026 01 Dolný Kubín, oprávnenému:
Borik Miloslav RNDr., Pod Sadom 49, Žilina, nar.24.4.1957, na nehnuteľnosti: parc. E-KN č. 360-TTP o
výmere 1166 m2 podľa č. EX 207/2010, č. Z 5054/10 - 107/10, 209/2016;
Na podiel 13/90 vlastníka Voštenák Peter: Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva od súdneho exekútora JUDr. Ján Siget, Bottova č. 7, 010 01 Žilina, na nehnuteľnosti parc.
EKN č.360-TTP o vým.1166 m2, podľa č. EX 49/2012, č. Z 1411/13 - 43/13, 209/2016;
Na podiel 13/90 vlastníka Voštenák Peter: Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva od
súdneho exekútora JUDr. Ján Siget, Bottova č. 7, 010 01 Žilina, Ex 1/2013 na nehnuteľnosti parc. E-KN č.
360-TTP o výmere 1166 m2 podľa Z-7452/2013 - 232/2013, 209/2016.

Na príslušnom liste vlastníctva č. 2266 v časti B Vlastníci sú zapísané nasledovné poznámky:
·
·

Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva od súdneho exekútora JUDr. Ján
Siget, Bottova č. 7, 010 01 Žilina, Ex 49/2012 na nehnuteľnosti parc. E-KN č. 2951, 2954, 2955, 2958 podľa
P-74/2013 - 23/2013;
Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva od súdneho exekútora JUDr. Ján
Siget, Bottova č. 7, 010 01 Žilina, Ex 1/2013 na nehnuteľnosti parc. EKN č. 2951, 2954, 2955, 2958 podľa
P-172/2013 - 46/2013.

Na príslušnom liste vlastníctva č. 2266 v časti C Ťarchy sú zapísané nasledovné ťarchy:
·
·

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva od súdneho exekútora
JUDr. Ján Siget, Bottova č. 7, 010 01 Žilina, na nehnuteľnosti parc. E-KN č. 2951, 2954, 2955, 2958, podľa
č. EX 49/2012, č. Z 1411/13 - 43/13;
Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva od súdneho exekútora JUDr. Ján Siget, Bottova č.
7, 010 01 Žilina, Ex 1/2013 na nehnuteľnosti parc. E-KN č. 2951, 2954, 2955, 2958 podľa Z - 7452/2013 232/2013.

Vyššie uvedené ťarchy neovplyvňujú hodnotu Predmetu dražby. Vyhlásením konkurzu sa zo zákona exekučné
konanie zastavuje a zrušuje exekučné záložné právo. Pri speňažení Predmetu dražby vydražiteľ nadobudne
Predmet dražby bez tiarch na ňom viaznucich.

Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 259/2016 zo dňa 23.09.2016 vyhotoveným Ing. Janou
Hurtišovou, znalcom z odboru stavebníctvo a odvetvie, odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo
znalca 914114:
670,- EUR (slovom: šesťsto sedemdesiat eur)

Najnižšie podanie:
670,- EUR (slovom: šesťsto sedemdesiat eur)
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Minimálne prihodenie:
20,- EUR (slovom: dvadsať eur)

Výška dražobnej zábezpeky:
150,- EUR (slovom: jednosto päťdesiat eur)

Spôsob a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
a) v hotovosti zložená do pokladne Organizátora dražby alebo k rukám Organizátora dražby priamo na dražbe
najneskôr do otvorenia dražby,
b) v hotovosti vkladom na bankový účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK79 1100
0000 0026 1415 1507, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 062016), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad
v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného
doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet
správy konkurznej podstaty Úpadcu,
c) bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare
IBAN: SK79 1100 0000 0026 1415 1507, vedený v Tatra banka, a.s, VS: 062016), dokladom o úhrade je originál
dokumentu „potvrdenie o bezhotovostnom prevode finančných prostriedkov“ s označením, že ide o dražobnú
zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná
zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu,
c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech organizátora dražby s výhradou prevodu
platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom,
d) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou, zmenkou alebo šekom.

B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
- lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby;
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.

C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
- v zmysle ustanovenia § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ustanovenia § 19 Zákona o DD;
S
pôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
a) v hotovosti k rukám Organizátora dražby po skončení dražby, ak cena dosiahnutá vydražením nepresiahne sumu
6.640,- Eur
b) ak cena dosiahnutá vydražením presiahne sumu 6.640,- Eur vkladom na účet správy konkurznej podstaty
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b) ak cena dosiahnutá vydražením presiahne sumu 6.640,- Eur vkladom na účet správy konkurznej podstaty
Úpadcu alebo bankovým prevodom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK79
1100 0000 0026 1415 1507, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 062016), s označením čísla dražby, najneskôr do 15
dní odo dňa skončenia dražby.

Obhliadka predmetu dražby:
Termín č. 1: 07.11.2016 o 10:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred Obecným úradom v obci Lietava.
Termín č. 2: 11.11.2016 o 11:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred Obecným úradom v obci Lietava.

Organizačné opatrenia:
Záujemcovia o vykonanie obhliadky sú povinní ohlásiť svoju účasť na obhliadke telefonicky alebo e-mailom
najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na tel. č. 0908 989 977 alebo na e-mailovú adresu
zilina@irkr.sk.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo
iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.
Poznámka:
Vlastnícke právo prechádza na vydražiteľa udelením príklepu. Prechodom vlastníckeho práva (speňažením)
zanikajú všetky záložné práva postupom podľa ustanovenia § 93 ods. 2 ZKR, ak predtým nezanikli podľa
ustanovenia § 28 ods. 4 ZKR..
Podľa ustanovenia § 30 Zákona o DD, druhá veta, predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením
príklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu dražby v ustanovenej lehote; to neplatí
v prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu. Prechodom vlastníckeho práva
(speňažením) nehnuteľnosti, na ktorej viazne zákonné predkupné právo, aj pre prípad, ak podielový spoluvlastník
svoje predkupné právo viaznuce na predmete dražby odo dňa doručenia písomnej ponuky v zákonnej lehote
neuplatní, zostáva mu predkupné právo k predmetu dražby zachované aj voči vydražiteľovi ako novému
spoluvlastníkovi predmetu dražby.

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.
·

·

Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny
dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je organizátor dražby povinný odovzdať predmet
dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby
alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ
prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí,
Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie
hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je
povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a
doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Organizátor dražby je povinný na mieste spísať
zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci
vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a organizátor dražby. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane
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vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a organizátor dražby. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane
predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu
podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj
tejto osobe; o tom organizátor túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu
dražby sa primerane použijú ustanovenia § 29 ods. 2 Zákona o DD.
Pozn.: V zmysle ustanovenia § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu
dražby nesie vydražiteľ!

Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou:
JUDr. Ľubica Joneková, notár, so sídlom Štúrova 1, 010 01 Žilina.

Upozornenie/poučenie:
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, 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
(zákon 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty.
Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť
príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú
navrhovateľ a organizátor dražby, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ustanovenia § 21
odsek 2. Zákona o DD.
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 Organizátorom dražby 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.
Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia dražby
a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.

Za navrhovateľa a organizátora dražby:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K022574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MISTRAL INTERIM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Východná 3904/9, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 686 701
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K/13/2016,S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/13/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Oznámenie o nahliadnutí do správcovského spisu
JUDr. Tatiana Šumichrastová so sídlom Jesenského 29, Martin, správca Úpadcu: MISTRAL INTERIM, s. r. o.
Východná 3904/9,036 01 Martin ,IČO: 36 686 701 (ďalej len „ Úpadca“) oznamuje, že do správcovského spisu je
možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Jesenského 29, 036 01 Martin, počas úradných hodinách v dňoch
pondelok až piatok v čase od 08,00 hod - 14,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie
do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese alebo telefonicky na č. mob.: 905612165
V Martine dňa 28.09.2016
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca
Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca úpadcu: : MISTRAL INTERIM, s. r. o. Východná 3904/9,036 01 Martin ,IČO:
36 686 701 , oznamuje v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii číslo bankového
účtu, na ktorý je možné skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok.
Číslo účtu pre zloženie kaucie:SK4109000000005119447902 vedený v SLSP, a.s.
Poučenie: Na bankový účet správcu sa zloží kaucia vo výške 350 ,- Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná
kaucia.
V Martine dňa 28.09.2016
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca

K022575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Mačaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 10, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.3.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/21/2016 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/21/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Vladimír Babin, Hlavná 29, Prešov ako správca úpadcu Eva Mačaková, nar. 1.3.1970, bytom Levočská 10,
060 01 Kežmarok v konkurznej veci evidovanej na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 2K/21/2016 v zmysle § 34
ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 9.11.2016 o 11.00
hod., ktorá sa uskutoční v priestoroch kancelárie Správcu konkurznej podstaty JUDr. Vladimíra Babina, Hlavná 29
Prešov, (3.poschodie)
Program:
1. Prezentácia
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, zistenie stanoviska veriteľov prihlásených pohľadávok
3. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
4. Voľba veriteľského výboru
5. Rôzne
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6. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľov a doklad totožnosti.

K022576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Igor Faltičko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budatínska 3065/79, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Starinský
Sídlo správcu:
Panenská 13, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/46/2016 S1506
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/46/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Peter Starinský, so sídlom kancelárie: Panenská 13, 811 03 Bratislava, správca úpadcu: Ing. Igor Faltičko,
bytom Budatínska 3065/79, 851 06 Bratislava, Slovenská republika, nar. 07.03.1969, oznamuje veriteľom, že dňom
uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu
na adrese: Panenská 13, 811 03 Bratislava, počas úradných hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 09.00 do
12:00 hod. a od 13:00 do 16.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať
písomne na vyššie uvedenej adrese, alebo e-mailom: p.starinsky@seznam.cz.

K022577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Euro LOGOS, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Senecká cesta 2, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 232 475
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/8/2014 S 1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/8/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Mgr. Jana Petrášová Laiferová, so sídlom Royova 9, 921 01 Piešťany, správca úpadcu Euro LOGOS, s.r.o.
v konkurze, so sídlom Senecká cesta 2, 931 01 Šamorín, IČO 36 232 475, oznamuje, že v súlade so záväzným
pokynom zabezpečeného veriteľa – spoločnosti MISTA INVEST, s.r.o. zo dňa 02.06.2016, vylúčila zo súpisu
majetku úpadcu tvoriaceho oddelenú podstatu nasledovné súpisové zložky majetku:
P.
Súpisová
Peňažná pohľadávka
Istina v € Právny dôvod vzniku
č.
hodnota v €
Peňažná pohľadávka voči spoločnosti LS REAL TRADE, s.r.o., so
sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 44 593 783, pôvodne
Finančná zábezpeka – faktúra č. 2009069
1.
1.561,75
1.561,75
spoločnosť ASPROM, s.r.o. so sídlom Bratislavská ulica 1200/35B, 931
zo dňa 30.05.2009, splatná 05.06.2009
01 Šamorín, IČO: 44 478 399, ktorá zanikla v dôsledku zlúčenia.
Peňažná pohľadávka voči spoločnosti LS REAL TRADE, s.r.o., so
Dodanie celopresklenej priečky LAMARC
sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 44 593 783, pôvodne
2.
12.849,62 Bepon S004.1NP- faktúra č. 2009141 zo 12.849,62
spoločnosť ASPROM, s.r.o. so sídlom Bratislavská ulica 1200/35B, 931
dňa 23.06.2009, splatná 07.07.2009
01 Šamorín, IČO: 44 478 399, ktorá zanikla v dôsledku zlúčenia.
Peňažná pohľadávka voči spoločnosti LS REAL TRADE, s.r.o., so
Nájom za obdobie 1.10. – 31.12.2009 sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 44 593 783, pôvodne
3.
3.361,75 faktúra č. 2009158 zo dňa 19.08.2009, 3.361,75
spoločnosť ASPROM, s.r.o. so sídlom Bratislavská ulica 1200/35B, 931
splatná 01.09.2009
01 Šamorín, IČO: 44 478 399, ktorá zanikla v dôsledku zlúčenia.
Peňažná pohľadávka voči spoločnosti LS REAL TRADE, s.r.o., so
Marketingové služby za obdobie od 1.10.sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 44 593 783, pôvodne
4.
124,95
31.12.2009 - faktúra č. 2009159 zo dňa 124,95
spoločnosť ASPROM, s.r.o. so sídlom Bratislavská ulica 1200/35B, 931
19.08.2009, splatná 01.09.2009
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5.

6.

7.

8.

9.

Konkurzy a reštrukturalizácie

spoločnosť ASPROM, s.r.o. so sídlom Bratislavská ulica 1200/35B, 931
01 Šamorín, IČO: 44 478 399, ktorá zanikla v dôsledku zlúčenia.
Peňažná pohľadávka voči spoločnosti LS REAL TRADE, s.r.o., so
sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 44 593 783, pôvodne
1455,99
spoločnosť ASPROM, s.r.o. so sídlom Bratislavská ulica 1200/35B, 931
01 Šamorín, IČO: 44 478 399, ktorá zanikla v dôsledku zlúčenia.
Peňažná pohľadávka voči spoločnosti LS REAL TRADE, s.r.o., so
sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 44 593 783, pôvodne
634,66
spoločnosť ASPROM, s.r.o. so sídlom Bratislavská ulica 1200/35B, 931
01 Šamorín, IČO: 44 478 399, ktorá zanikla v dôsledku zlúčenia.
Peňažná pohľadávka voči spoločnosti LS REAL TRADE, s.r.o., so
sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 44 593 783, pôvodne
3.976,81
spoločnosť ASPROM, s.r.o. so sídlom Bratislavská ulica 1200/35B, 931
01 Šamorín, IČO: 44 478 399, ktorá zanikla v dôsledku zlúčenia.
Peňažná pohľadávka voči spoločnosti LS REAL TRADE, s.r.o., so
sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 44 593 783, pôvodne
1.154,97
spoločnosť ASPROM, s.r.o. so sídlom Bratislavská ulica 1200/35B, 931
01 Šamorín, IČO: 44 478 399, ktorá zanikla v dôsledku zlúčenia.
Peňažná pohľadávka voči spoločnosti LS REAL TRADE, s.r.o., so
sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 44 593 783, pôvodne
3.361,75
spoločnosť ASPROM, s.r.o. so sídlom Bratislavská ulica 1200/35B, 931
01 Šamorín, IČO: 44 478 399, ktorá zanikla v dôsledku zlúčenia.

Deň vydania: 03.10.2016

19.08.2009, splatná 01.09.2009
Vyúčtovanie nákladov za služby spojené
s nájmom za obdobie 1.7.-31.9.2009 1455,99
faktúra č. 2009247 zo dňa 23.10.2009,
splatná 06.11.2009
Dodatočné nájomné za obdobie od
1.9.-31.12.2009 - faktúra č. 2009273 zo dňa 634,66
28.10.2009, splatná 11.11.2009
Spotreba elektrickej energie - faktúra č.
2009299 zo dňa 02.11.2009, splatná 3.976,81
16.11.2009
Vyúčtovanie nákladov za služby spojené
s nájmom za obdobie 1.9.-31.12.2009 1.154,97
faktúra č. 2009375 zo dňa 31.12.2009,
splatná 31.01.2010
Nájom za obdobie 1.1. – 31.03.2010 faktúra č. 201000037 zo dňa 31.03.2010, 3.361,75
splatná 14.04.2010

Súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR v čiastke 87/2014 dňa 09.05.2014.
Dôvod vylúčenia pohľadávok zo súpisu majetku tvoriaceho oddelenú podstatu: Okresný súd Bratislava I.
Uznesením zo dňa 19.2.2015, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 39/2015 zo dňa 26.02.2015, vyhlásil konkurz
na majetok dlžníka -spoločnosti LS REAL TRADE, s.r.o. Správca konkurznej podstaty úpadcu LS REAL TRADE,
s.r.o. - Mgr. Zuzana Gregáňová, poprel prihlásené pohľadávky spoločnosti Euro LOGOS, s.r.o. voči spoločnosti LS
REAL TRADE, s.r.o., vymáhanie majetku je zjavne neúčelné a pohľadávky nie je možné speňažiť.
V Piešťanoch, dňa 28.9.2016
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Správca úpadcu
Euro LOGOS, s.r.o. v konkurze
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