Obchodný vestník 197/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.10.2016

K023430
Spisová značka: 2R/8/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu V A V invest, s.r.o. "v
konkurze", so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325, správcom ktorého je JUDr. Matúš
Boľoš, so sídlom kancelária Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky Schránková
firma s.r.o., so sídlom Staré grunty 162, 841 04 Bratislava - Mestská časť Karlova Ves, IČO: 36 283 134 na vstup do
konkurzného konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Schránková firma s.r.o., so sídlom Staré grunty 162, 841 04 Bratislava Mestská časť Karlova Ves, IČO: 36 283 134 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Všeobecná
úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 pri pohľadávkach vedených v
konečnom zozname pohľadávok pod č. 363 a 364.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 6.10.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K023431
Spisová značka: 2K/69/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Monika Kochanová, nar. 21. 09. 1972, bytom
Kolonáda 4833/20, 984 01 Lučenec, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - Monika Kochanová, nar. 21. 09. 1972, bytom Kolonáda 4833/20, 984
01 Lučenec
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 7.10.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K023432
Spisová značka: 2K/68/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ing. Ľudevít Albíni, nar. 22. 04. 1949, bytom 049
01 Muráň, Muráň 199, zast. Advokátskou kanceláriou Patajová Pataj s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, J.
Chalupku 8, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Ing. Ľudevít Albíni, nar. 22. 04. 1949, bytom 049 01 Muráň, Muráň 199.
O t v á r a malý konkurz.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
doplnení
niektorých
zákonov
na svojom
webovom
sídle:
www.justice.gov.sk
U s t a naoovzmene
u j e ado
funkcie
správcu
konkurznej
podstaty
Mgr.
Danu
Žlnkovú,
so

kancelárie Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš.

sídlom
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Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
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V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Ing. Ľudevít Albíni, nar. 22. 04. 1949, bytom 049 01 Muráň, Muráň 199.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty Mgr. Danu Žlnkovú,
kancelárie Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš.

so sídlom

Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
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).
Ministerstvo
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neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
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Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca
si námietku o
dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto
prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2
Civilného sporového poriadku).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 7.10.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K023433
Spisová značka: 31K/60/2009
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: FIT TRANSPORT, s.r.o., so sídlom: Palešovo námestie
361/46, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 36 031 011 uznesením č.k. 31K/60/2009-1122 zo dňa 22.08.2016 zrušil
konkurz na majetok dlžníka po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.09.2016.
Okresný súd Košice I dňa 7.10.2016
JUDr. Roman Maščák,
K023434
Spisová značka: 32K/21/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa -dlžníka: Ing. Gabriel Zsóri, TAAC, s miestom podnikania: Hlinkova
5, 040 01 Košice, IČO: 35 235 951 o vrátení preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu navrhovateľovi na adresu: Ing. Gabriel Zsóri, TAAC, s miestom podnikania: Hlinkova 5, 040 01 Košice, IČO:
35 235 951 v sume 63,88 EUR, vedený pod položkou denníka D19-164/2016 a v sume 200,00 EUR, vedený pod
položkou denníka D19-163/2016, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 7.10.2016
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
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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K023435
Spisová značka: 31K/53/2016

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ing. Peter Štefáni, narodený: 01.09.1968, bytom:
Komenského 1109/27, 040 01 Košice, 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: Ing. Peter Štefáni, narodený: 01.09.1968, bytom: Komenského
1109/27, 040 01 Košice.
U z n á v a konkurz za malý.
U s t a n o v u j e správcu podstaty: JUDr. Miroslav Vereb, so sídlom kancelárie: Šoltésovej 5, 040 01 Košice, zn.
správcu: S971.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZKR“).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
5. Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
6. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky podľa
zákonasa
č. 200/2011
Z. z. oaObchodnom
vestníku
7. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku,
v prihláške
doručenej
správcovi
musí riadne
včas uplatniť
aj
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
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uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
6. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo
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práva197/2016
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môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
7. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
8. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
9. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
10. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
11. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
12. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
13. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
14. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
15. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
16. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
17. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
18. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
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neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti

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,
o ňom
upovedomí dotknuté osoby
(§ 30 a
ods.
1 ZKR).
Obchodnýktorý
vestník
197/2016
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deň vydania: 13.10.2016
21. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
23. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 6.10.2016
JUDr. Július Tóth,
K023436
Spisová značka: 31K/30/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Carpatia Concrete PLUS s.r.o., so sídlom: Močarianska 3, 071 01
Michalovce, IČO: 36 469 459, práv. zastúpený: Juhás, Marják & Ferenci s. r. o., so sídlom: Mojmírova 12, 040 01
Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 164 988 proti dlžníkovi: servis REALITY s.r.o., so sídlom: Jesenná 20,
040 01 Košice, IČO: 44 926 529, práv. zastúpený: AK NOVIKMEC s.r.o., so sídlom: Rázusova 125, 093 01 Vranov
nad Topľou, IČO: 36 868 701
o vrátení zostatku
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol

V r a c i a navrhovateľovi zostatok preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo
výške 1.659,70 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vo výške 1.659,70 EUR navrhovateľovi: Carpatia Concrete PLUS s.r.o., so sídlom:
Močarianska 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36 469 459 vedený pod položkou denníka D19-129/2016, do 3 dní odo dňa
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 6.10.2016
JUDr. Július Tóth,
K023437
Spisová značka: 31R/2/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Ten Ba, s.r.o., IČO: 35 864 567, so sídlom Štefánikova
trieda 52, 949 01 Nitra, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: Ten Ba, s.r.o., IČO: 35 864 567, so sídlom
Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra, takto
rozhodol
Súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka Ten Ba, s.r.o., IČO: 35 864 567, so sídlom Štefánikova trieda 52, 949 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Nitra.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

Súd ustanovuje správcu Mgr. Veroniku Hetényiovú, Mostná
6 62, 949 01 Nitra, S1668.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky v zákonnej lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.

Obchodný vestník 197/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.10.2016

Súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka Ten Ba, s.r.o., IČO: 35 864 567, so sídlom Štefánikova trieda 52, 949 01
Nitra.
Súd ustanovuje správcu Mgr. Veroniku Hetényiovú, Mostná 62, 949 01 Nitra, S1668.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky v zákonnej lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Lehota na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd určuje, že súhlasu správcu počas reštrukturalizácie podliehajú tieto právne úkony dlžníka:
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
- nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
-prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje významný
podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
-uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
-zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
vykonanie právneho úkonu smerujúceho k výslovnému uznaniu záväzku dlžníkom alebo k vzniku ručiteľského
záväzku dlžníka,
-urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
-urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
-vykonanie iného než bežného právneho úkonu (§ 10 ods. 1 ZoKR),
-akékoľvek plnenie peňažného záväzku dlžníka v hodnote prevyšujúcej 6 500,- eur, alebo viacerých peňažných
záväzkov dlžníka voči tomu istému subjektu v hodnote prevyšujúcej 13 500,00 eura v priebehu šiestich (6) mesiacov;
-uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac ako 3
mesiacov,
-uzatvorenie zmluvy s predmetom plnenia s hodnotou vyššou ako 9 000,- eur,
-uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie Dlžníka alebo záväzok Dlžníka strpieť
určitú činnosť alebo záväzok Dlžníka zdržať sa určitej činnosti po dobu viac ako troch (3) mesiacov,
-pracovnoprávne úkony smerujúce k zmene pracovnoprávneho vzťahu fyzickej osoby s Dlžníkom v rozsahu zmeny
dohodnutého pracovného času alebo mzdových podmienok, ako aj dojednaní o peňažných a/alebo nepeňažných
nárokov zamestnanca voči Dlžníkovi po skončení pracovného pomeru;
-akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo
mimozmluvných sankcií
-vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom
-vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky,
-uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie v zmysle ust. § 124 ods. 7 ZoKR,
vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky,
- scudzenie nehnuteľného majetku.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do
30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú správcovi po lehote sa neprihliada. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, ktorými sú meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku
neprihliada. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva, inak sa pohľadávka v
reštrukturalizácii považuje na nezabezpečenú. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť,
na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. 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. Prihlášku možno opraviť
alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. 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. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory tlačív príloh a údaje zapisované do
nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
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republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory tlačív príloh a údaje zapisované do
nich 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, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok; na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
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 7.10.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K023438
Spisová značka: 4K/8/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SEMOS, spol. s r.o. Prešov, so sídlom
Budovateľská 48, 080 01 Prešov, IČO: 31 686 320, správcom ktorého je JUDr. Michal Jakubek, so sídlom kancelárie
M.R. Štefánika 2673/212/A, 093 00 Vranov nad Topľou, o paušálnej odmene správcu, takto
rozhodol
p r i z n á v a JUDr. Michalovi Jakubekovi, so sídlom kancelárie M.R. Štefánika 2673/212/A, 093 00 Vranov nad
Topľou paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do prvej schôdze veriteľov vo výške 6.638,78 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 6.10.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K023439
Spisová značka: 2K/73/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Marek Šuľák, nar. 1.8.1983,
bytom Jasenov 260, 066 01 Humenné, správcom ktorého je JUDr. Peter Novosad, so sídlom Masarykova 16, 080 01
Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz na majetok úpadcu Marek Šuľák, nar. 1.8.1983, bytom Jasenov 260, 066 01 Humenné z dôvodu, že tu nie
sú predpoklady na konkurz, z r u š u j e,
p r i z n á v a správcovi JUDr. Petrovi Novosadovi, so sídlom Masarykova 16, 080 01 Prešov odmenu zo
speňažovania majetku úpadcu vo výške 17,- eur a náhradu výdavkov vo výške 9,60 eura.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 6.10.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Tomáš Novák, sudca
K023440
Spisová značka: 4K/41/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Čupil, nar. 09.01.1976, trvale bytom 093 01 Vranov
nad Topľou o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ján Čupil, nar. 09.01.1976, trvale bytom 093 01 Vranov nad Topľou.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra

Okresný súd Prešov dňa 6.10.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K023441
Spisová značka: 2K/60/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Thomas Ray Wintersteiger, nar.
21.11.1966, bytom Murárska 13, 080 01 Prešov, správcom ktorého je JUDr. Ivana Križová Červenáková, so sídlom
kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
odvoláva JUDr. Ivanu Križovú Červenákovú, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice z funkcie správcu
úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 7.10.2016
JUDr. Tomáš Novák, 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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K023442
Spisová značka: 2K/40/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: MEKOM UKRAJINA s.r.o., so sídlom prospekt
Majakovského, dom 68, kancelária 233, 02232 Kyjev, Ukrajina, IČO: 37675879, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: MECOM GROUP s.r.o., so sídlom Poľná 4, 066 01 Humenné, IČO: 31 735 151, takto
rozhodol
Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Prešov predložil najmä:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu (§ 19 ZKR). Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Neplnenie povinností v konkurze má tieto trestnoprávne dôsledky:
Podľa § 239 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona (ďalej len „Trestný zákon“) páchateľ trestného činu
poškodzovania veriteľa sa potrestá odňatím slobody až na 10 rokov. Trestného činu poškodzovania veriteľa sa
dopustí ten, kto zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len časť svojho
majetku, zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme, predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo
záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo
predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik a ten, kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie veriteľa inej
osoby tým, že zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení, daruje alebo inak odstráni čo i len časť
majetku dlžníka, alebo na majetok dlžníka uplatní neexistujúce právo alebo pohľadávku.
Podľa § 240 Trestného zákona páchateľ trestného činu zvýhodňovania veriteľa sa potrestá odňatím slobody až na 8
rokov. Trestného činu zvýhodňovania veriteľa sa dopustí ten, kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné
záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa.
Podľa § 242 a § 243 Trestného zákona páchateľ trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania sa
potrestá odňatím slobody až na 10 rokov. Trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania sa
dopustí ten, kto ako konkurzný veriteľ v súvislosti s hlasovaním o nútenom vyrovnaní alebo ako veriteľ v súvislosti s
hlasovaním na vyrovnacom pojednávaní, alebo ako veriteľ v súvislosti s hlasovaním o schválení reštrukturalizačného
plánu prijme alebo si dá sľúbiť majetkový alebo iný prospech.
Okresný súd Prešov dňa 7.10.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K023443
Spisová značka: 2K/40/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 2K/40/2016
vo veci
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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Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 2K/40/2016
vo veci
navrhovateľa: MEKOM UKRAJINA s.r.o., so sídlom prospekt Majakovského, dom 68, kancelária 233, 02232 Kyjev,
Ukrajina, IČO: 37675879
proti
dlžníkovi: MECOM GROUP s.r.o., so sídlom Poľná 4, 066 01 Humenné, IČO: 31 735 151
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 8.12.2016 o 11.00 hod. na Okresný súd Prešov, v miestnosti č. dv.: 18.
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou!
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Podľa ust. § 149 CSP, prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové
tvrdenia, popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na
vykonanie dôkazov a hmotnoprávne námietky.
Podľa ust. § 150 ods. 1 a 2 CSP, strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce skutkové
tvrdenia týkajúce sa sporu. Na zistenie podstatných a rozhodujúcich skutočností môže súd strany požiadať o ďalšie
skutkové tvrdenia.
Podľa ust. § 151 ods. 1 a 2 CSP, skutkové tvrdenia strany, ktoré protistrana výslovne nepoprela, sa považujú za
nesporné. Ak strana poprie skutkové tvrdenia, ktoré sa týkajú jej konania alebo vnímania, uvedie vlastné tvrdenia o
predmetných skutkových okolnostiach, inak je popretie neúčinné.
Podľa ust. § 152 CSP, hmotnoprávna námietka je právny úkon strany spôsobujúci zmenu, zánik alebo oslabenie
práva protistrany.
Podľa ust. § 153 ods. 1, 2, 3 CSP, strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej
obrany včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana
mohla predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. Ak súd na prostriedky
procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany neprihliadne, uvedie to v odôvodnení rozhodnutia vo veci
samej.
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.

Okresný súd Prešov
V Prešove, dňa 7.10.2016
JUDr. Tomáš Novák
sudca

spisová značka: 2K/40/2016
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania vo veci
navrhovateľa MEKOM UKRAJINA s.r.o., so sídlom prospekt Majakovského, dom 68, kancelária 233, 02232 Kyjev,
Ukrajina, IČO: 37675879
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje

s a pojednávanie na deň 8.12.2016 o 11.00 hod. na Okresný súd Prešov, v miestnosti č. dv.: 18.

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
MECOM GROUP s.r.o., so sídlom Poľná 4, 066 01 Humenné, IČO: 31 735 151
veriteľ: Veraz s. r. o., so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 47 179 601
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné veci, ktoré treba
obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou!
Podľa ust. § 149 CSP, prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové
tvrdenia, popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na
vykonanie dôkazov a hmotnoprávne námietky.
Podľa ust. § 150 ods. 1 a 2 CSP, strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce skutkové
tvrdenia týkajúce sa sporu. Na zistenie podstatných a rozhodujúcich skutočností môže súd strany požiadať o ďalšie
skutkové tvrdenia.
Podľa ust. § 151 ods. 1 a 2 CSP, skutkové tvrdenia strany, ktoré protistrana výslovne nepoprela, sa považujú za
nesporné. Ak strana poprie skutkové tvrdenia, ktoré sa týkajú jej konania alebo vnímania, uvedie vlastné tvrdenia o
predmetných skutkových okolnostiach, inak je popretie neúčinné.
Podľa ust. § 152 CSP, hmotnoprávna námietka je právny úkon strany spôsobujúci zmenu, zánik alebo oslabenie
práva protistrany.
Podľa ust. § 153 ods. 1, 2, 3 CSP, strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej
obrany včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana
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Podľa ust. § 152 CSP, hmotnoprávna námietka je právny úkon strany spôsobujúci zmenu, zánik alebo oslabenie
práva protistrany.
Podľa ust. § 153 ods. 1, 2, 3 CSP, strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej
obrany včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana
mohla predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. Ak súd na prostriedky
procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany neprihliadne, uvedie to v odôvodnení rozhodnutia vo veci
samej.
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Prešov dňa 7.10.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K023444
Spisová značka: 38K/54/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Michal Gombár, nar. 12.09.1985, trvale bytom
Novonosická 1607/110, Púchov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Michal Gombár, nar.
12.9.1985, trvale bytom Novonosická 1607/110, Púchov, o žiadosti navrhovateľa - dlžníka na predĺženie lehoty na
odstránenie nedostatkov návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Žiadosť navrhovateľa - dlžníka Michal Gombár, nar. 12.9.1985, trvale bytom Novonosická 1607/110, Púchov, o
predĺženie lehoty na odstránenie nedostatkov návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, sa zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. )
Okresný súd Trenčín dňa 6.10.2016
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K023445
Spisová značka: 40K/14/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Ján Tehlár, nar. 18.07.1951,
trvale bytom Obchodná 909/21, 911 05 Trenčín, uznaného za malý, ktorého správcom je Mgr. Martin Hurtiš so sídlom
kancelárie Ul. Matice slovenskej 17,
971 01 Prievidza, značka správcu S1559, o žiadosti správcu na poukázanie zostatku preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Mgr. Martinovi
Hurtišovi so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17,
971 01 Prievidza, značka správcu S1559, nevyplatenú časť preddavku vo výške 497,91 eura na účet zriadený za
účelom konkurzu, a to z preddavku zloženého úpadcom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou reg.
D19 28/2015.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 6.10.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K023446
Spisová značka: 40K/40/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Lobík, nar. 04.06.1973, trvale
bytom 913 07 Bošáca 155, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Matúš Košara so sídlom kancelárie
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, značka správcu S1395, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení
konečného rozvrhu výťažku takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Peter Lobík, nar. 04.06.1973, trvale bytom 913 07 Bošáca 155 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 § 365 Civilného sporového
poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh § 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného
sporového poriadku).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 7.10.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K023447
Spisová značka: 38K/27/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Monika Burianová, nar. 30.12.1989,
bydlisko ul. 9. Mája 595/4-7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ktorého správcom je Mgr. Ing. Miroslav Babeľa so
sídlom kancelárie Centrum 37/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1562, o návrhu správcu na vyplatenie
nespotrebovanej časti preddavku, takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila Mgr. Ing. Miroslavovo Babeľovi
so sídlom kancelárie Centrum 37/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1562, preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 664,00 eura na účet zriadený za účelom konkurzu, a to z
preddavku zloženého úpadcom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou reg. D19 41/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 7.10.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K023448
Spisová značka: 38K/27/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Monika Burianová, nar. 30.12.1989,
bydlisko ul. 9. Mája 595/4-7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ktorého správcom je Mgr. Ing. Miroslav Babeľa so
sídlom kancelárie Centrum 37/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1562, o návrhu správcu na určenie
paušálnej odmeny za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
Správcovi Mgr. Ing. Miroslavovi Babeľovi so sídlom kancelárie Centrum 37/32,
017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1562 sa p r i z n á v a paušálna odmena vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 7.10.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca

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

14

Obchodný vestník 197/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.10.2016

K023449
Spisová značka: 38K/3/2016
Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Lýdie Noskovičovej a členov senátu JUDr.
Eugena Palášthyho a JUDr. Paulíny Pacherovej, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Play&Funny s. r. o., so sídlom Bratislavská 54, 911 06 Trenčín, IČO: 47 117 214, ktorého predbežným správcom je:
JUDr. Otto Markech, so sídlom kancelárie Smetanova 1655/7, Trenčín, značka správcu: S1427, o odmene a
výdavkoch predbežného správcu, na odvolanie predbežného správcu proti uzneseniu Okresného súdu Trenčín č. k.
38K/3/2016-188 zo dňa 07.07.2016, takto
rozhodol
Krajský súd v Bratislave uznesenie Okresného súdu Trenčín vydané v konaní pod č. k. 38K/3/2016-188 zo dňa
07.07.2016 m e n í tak, že súd priznáva predbežnému správcovi JUDr. Ottovi Markechovi, so sídlom kancelárie
Smetanova 1655/7, Trenčín, značka správcu: S1427, paušálnu odmenu vo výške 663,88 Eur a náhradu
preukázaných výdavkov vo výške 20,85 Eur, ktorá mu bude vyplatená prostredníctvom učtárne Okresného súdu
Trenčín zo zloženého preddavku, pod položkou D19 121/2015, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Nárok na náhradu preukázaných výdavkov predbežného správcu vo výške 974,97 Eur sa

zamieta.

Súd n e p r i z n á v a náhradu trov odvolacieho konania žiadnemu z účastníkov.
Poučenie:
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon
pripúšťa (§ 419 CSP), v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia
odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodol v prvej
inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods.
1 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie
a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda,
z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje sa nesprávne (dovolacie dôvody)
a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh), (§ 428 CSP).
dňa 20.9.2016
JUDr. Lýdia Noskovičová, predsedníčka senátu
K023450
Spisová značka: 40K/59/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Pavol Jaroš, nar. 11.07.1969, trvale
bytom Horenická 53, 020 61 Lednické Rovne, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Jozef Hurtiš so sídlom
kancelárie Ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu S285, o návrhu správcu na určenie paušálnej
odmeny za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
Správcovi JUDr. Jozefovi Hurtišovi so sídlom kancelárie Ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu
S285 sa priznáva paušálna odmena vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 6.10.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
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K023451
Spisová značka: 23K/33/2016
Okresný súd v Trnave v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Vittek, nar. 09.12.1964, Komenského 837/10, 919
04 Smolenice, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd o p r a v u j e uznesenie č.k. 23K/33/2016-39, zo dňa 26.09.2016 - vo výroku, v časti označenia
ustanoveného správcu, ktorá má správne znieť:
„Súd ustanovuje do funkcie správcu: Ing. Dagmar Macháčkovú, so sídlom kancelárie: Jarmočná 3, Hlohovec.“
Vo zvyšku zostáva citované uznesenie n e z m e n e n é .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 4.10.2016
JUDr. Jana Tóthová, Sudkyňa
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K023452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Boris
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Auer von Welsbachstrasse 16, 9020 Klagenfurt, Rakúska republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/16/2015 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/16/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej konkurznej podstate a zámer zostaviť konečný
rozvrh výťažku zo všeobecnej konkurznej podstaty, v konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu Boris
Bartoš, nar.: 02.11.1976, bytom Auer von Welsbachstrasse 16, 9020 Klagenfurt, Rakúska Republika
(predchádzajúce bydlisko: Holice 188, 930 34, okr. Dunajská Streda), pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn.
36K/16/2015.
Týmto oznamom JUDr. Tibor Timár ako správca úpadcu v zmysle ust. § 96 ods. 2 zákona o konkurze
a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov, ďalej len „ZKR“), oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej konkurznej podstate a zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku
zo všeobecnej konkurznej podstaty podľa ust. § 98 ods. 1 ZKR.
Poučenie:
Podľa ust. § 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 ust. § 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.

JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu
Boris Bartoš

K023453
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Jarabiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kátlovce 42, 919 56 Kátlovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1975
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/16/2015 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trnava
23K/16/2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
súpisová
hodnota

iná majetková hodnota

11

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
78,11 €
obdobie 06/2016

12

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
82,24 €
obdobie 07/2016

13

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
86,42 €
obdobie 08/2016

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

K023454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Š T I CH spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čulenova 3, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 471 127
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 1K/81/2014 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/81/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej kancelárie Južná trieda 48,
040 01 Košice, správca úpadcu Š T I CH spol. s r.o. so sídlom Čulenova 3, 066 01 Humenné, IČO: 36 471 127
podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZKR“) oznamuje, že pohľadávka veriteľa KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4, 811 04 Bratislava, IČO: 00 585 441, Slovenská republika,
doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola zapísaná do zoznamu pohľadávok vedeného
podľa § 31 ods. 1 ZKR, a to pohľadávka v celkovej sume 204,55 EUR (zapísaná do Zoznamu pohľadávok pod p.č.
57).

K023455
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Šimiaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Cyrila a Metoda 2871/4, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 36K/2/2016 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/2/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku :

Por.č. Popis súpisovej zložky
9.

Hodnota
zložky

zrážky zo mzdy a z dôchodku – doplatok za mesiac júl a
315,26 Eur
august 2016

súpisovej

Dátum a dôvod zapísania
Deň zapísania: 10.10.2016, dôvod: vykonanie
zrážok
Deň zapísania: 10.10.2016, dôvod: vykonanie

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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zrážky zo mzdy a z dôchodku za mesiac september 2016

302,39 Eur

Deň vydania: 13.10.2016
Deň zapísania: 10.10.2016, dôvod: vykonanie
zrážok

V Galante dňa 10.10.2016
JUDr. Viera Nováková, správca

K023456
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REJA CORPORATION, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 322 909
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Jána Kalinčiaka 2591/6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26K/20/2016S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/20/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Z Á P I S N I C A z 5. zasadnutia veriteľského výboru v konkurze úpadcu REJA CORPORATION s.r.o., so sídlom
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, IČO: 44 322 909
Spis. značka súdneho spisu:

26K/20/2015

Spis. značka správcovského spisu:

26K/20/2015 S1701

Miesto a čas konania zasadnutia:
písomné hlasovanie v elektronickej podobe
od 05.10.2016 do 07.10.2016
(per rollam podľa § 38 ods. 3 ZKR)
Zvolávateľ zasadnutia:ELLPA s.r.o. – predseda veriteľského výboru
Písomne hlasovali členovia veriteľského výboru:
1. ELLPA, s.r.o., 29. augusta 38, Trebišov, IČO: 36433110
2. Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, Trebišov, IČO: 00331996
3. Podnikateľské centrum Zemplín, n.o., Cukrovarská 26, Trebišov, IČO: 35583398
Program:
1. Otvorenie
2. Hlasovanie o uložení záväzného pokynu na speňaženie majetku
3. Záver
K bodu 1):
Zasadnutie veriteľského výboru zvolal predseda veriteľského výboru, ktorý uviedol, že v zmysle § 38 ods. 3 zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) možno za prijatie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.10.2016

7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) možno za prijatie
uznesenia veriteľského výboru hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru
alebo správcovi a na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných.
Predseda veriteľského výboru na základe uvedeného skonštatoval, že sú prítomní všetci členovia veriteľského
výboru, a teda veriteľský výbor je v zmysle § 38 ods. 2 ZKR uznášaniaschopný.
K bodu 2):
Predseda veriteľského výboru oboznámil členov veriteľského výboru so žiadosťou správcu Mgr. Matúša Čepčeka
o uloženie záväzného pokynu, ktorá bola doručená predsedovi veriteľského výboru e-mailom dňa 02.09.2016
v súlade s ustanovením § 37 ods. 6 ZKR.
Predseda veriteľského výboru požiadal členov veriteľského výboru, aby zaslali svoje stanoviská k žiadosti správcu.
Na základe doručených stanovísk jednotlivých členov veriteľského výboru, predseda veriteľského výboru vypracoval
návrh uznesenia, v ktorom súhlasí s návrhom správcu uvedeným v žiadosti zo dňa 02.09.2016, avšak navrhuje
uložiť správcovi povinnosť, aby uzatvoreniu kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom predchádzal písomný súhlas
veriteľského výboru.
Predseda veriteľského výboru vyzval členov veriteľského výboru k vykonaniu hlasovania prostredníctvom
hlasovacích lístkov. Hlasovanie členov veriteľského výboru „per rollam“ v elektronickej podobe prebehlo od
05.10.2016 do 07.10.2016nasledovne:
Za:

3 hlasy

1. ELLPA, s.r.o., 29. augusta 38, Trebišov, IČO: 36433110
2. Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, Trebišov, IČO: 00331996
3. Podnikateľské centrum Zemplín, n.o., Cukrovarská 26, Trebišov, IČO: 35583398
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Na základe hlasovania bolo prijaté:
Uznesenie č.1: „Veriteľský výbor udeľuje správcovi konkurznej podstaty úpadcu REJA CORPORATION, s.r.o., so
sídlom Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, IČO: 44 322 909, sp. zn. 26K/20/2015, záväzný pokyn:
a. Veriteľský výbor súhlasí s návrhom správcu uvedeným v žiadosti zo dňa 02.09.2016, avšak ukladá
správcovi ďalšiu povinnosť, aby uzatvoreniu kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom predchádzal písomný
súhlas veriteľského výboru.
K bodu 3):
Vzhľadom k tomu, že boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia veriteľského výboru a neboli podané žiadne
návrhy na doplnenie programu rokovania ani námietky, predseda veriteľského výboru skonštatoval, že na základe
písomného hlasovania všetkých členov veriteľského výboru bolo prijaté vyššie uvedené uznesenie a ukončil toto
zasadnutie veriteľského výboru.

JUDr. Matúš Čepček, správca

K023457
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adamčík Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veterná 3138/21, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/15/2015 S1527
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 13.10.2016

Spisová značka správcovského spisu: 36K/15/2015 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/15/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca úpadcu - Marián Adamčík, nar.: 12.09.1957, bytom Veterná 3138/21, Sereď
(ďalej len „úpadca“ v príslušnom gramatickom tvare), v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom
Trnava pod sp. zn. 36K/15/2015, zostavil konečný rozvrh výťažku oddelenej podstaty oddeleného vveriteľa Platiť sa oplatí, s.r.o., IČO: 45 684 618, nasledovne:

Podľa ust. § 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 ust. § 97 ods. 1 ZKR rozvrh z oddelenej podstaty správca zostaví bez zbytočného odkladu po speňažení
majetku oddelenej podstaty; výťažky, ktoré majú byť podľa rozvrhu vydané na sporné pohľadávky, správca uschová.
Podľa ust. § 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.
Správca zverejnil dňa 08.09.2016 (OBV číslo 173/2016) oznámenie o zostavení pohľadávok voči oddelenej
konkurznej podstate, pričom poučil oddeleného veriteľa, že má lehotu 30 dní na nahliadnutie do zoznamu
pohľadávok a predloženie námietok. Táto lehota uplynula dňa 10.10.2016, pričom oddelený veriteľ nevzniesol
žiadnu námietku voči zoznamu pohľadávok proti oddelenej konkurznej podstate.

Vzhľadom na vyššie uvedené podľa ust. § 96 ods. 5, ust. § 97 ods. 1 v spojení per analogiam s ust. § 101
ods. 1 ZKR predkladám ako správca Vám ako oddelenému veriteľovi, návrh na schválenie konečného
rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty, nasledovne:
1. Všeobecne o priebehu konkurzného konania
Konkurzné konanie na majetok úpadcu bolo začaté uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 01.06.2015 (OBV
107/2015) a konkurz bol vyhlásený uznesením zo dňa 28.09.2015 (OBV 190/2015), pričom uznesením zo dňa
13.01.2016 bol ustanovený nový správca (OBV 12/2016).
Správca v súlade s ust. § 73 zákona zistil a spísal majetok úpadcu, pričom bola vytvorená oddelená konkurzná
podstata veriteľa – Platiť sa oplatí s.r.o., so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 45 684 618,
zverejnená správcom v OBV číslo 243/2015 dňa 18.12.2015, v znení aktualizácie zo dňa 08.04.2016 v OBV
67/2016.
Pohľadávka oddeleného veriteľa bola prihlásená v sume 19 964,96 €, a zistená v sume 19 964,96 €. Ku dňu
zostavenia tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku oddelenej podstaty, správca neeviduje žiadny súdny spor
týkajúci sa určenia popretej pohľadávky oddeleného veriteľa, alebo vylúčenia majetku zapísaného do konkurznej
podstaty oddeleného veriteľa (excindačné konanie)
2. Výťažok získaný speňažením oddelenej konkurznej podstaty
Oddelená konkurzná podstata bola speňažená za sumu 6 930,- € s DPH. Pohľadávky voči oddelenej
konkurznej podstate podľa ust. § 87 zákona, nasledovne:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh pohľadávky
odmena správcu zo speňaženia majetku, podľa ust. § 20 ods. 1 Vyhlášky
Náklady dražobnej spoločnosti
Notárske poplatky – legalizácia podpisov správcu
Poštovné
Súdny poplatok z výťažku 0,2%

Výška
937,74 €
513,92 €
7,64 €
5,25 €
13,50 €

Deň vydania: 13.10.2016
Uhradená suma
0,00 €
513,92 €
0,00 €
0,00 €c
0,00 €

Neuhradená suma
937,74 €
0,00 €
7,64 €
5,25 €
13,50 €

Celková výška pohľadávok voči oddelenej konkurznej podstate je v sume 1 478,05 €.
3. Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku oddelenej podstaty
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že príjem získaný speňažením oddelenej konkurznej podstaty je v sume 6 930,- € a
náklady konkurzu ako pohľadávky voči oddelenej konkurznej podstate sú v sume 1 478,05 €; rozdiel medzi príjmami
a výdavkami v konkurze je suma vo výške 5 451,95 €, ktorá bude rozvrhnutá nasledovne:
Číslo Veriteľ
1
Platiť sa oplatí s.r.o., IČO: 45 684 618

Suma zistenej pohľadávky v €
19 964,96

suma uspokojenia v €
5 451,95

% uspokojenia
27,3 %

Oddelený veriteľ bude v rámci rozvrhu oddelenej podstaty uspokojený vo výške 27,3 % svojej pohľadávky
v sume 5 451,95 € a zvyšná suma 14 513,01 € bude preradená do rozvrhu všeobecnej konkurznej podstaty.
Podľa ust. § 96 ods. 5, ust. § 97 ods. 1 k ust. 101 ods. 1 ZKR správca určuje oddelenému veriteľovi lehotu 15
dní na schválenie konečného rozvrhu výťažku oddelenej podstaty, ktorá lehota začína plynúť dňom
zverejnenia návrhu rozvrhu v obchodnom vestníku.

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca
úpadcu Marián adamčík

K023458
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ružena Agrikolová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodžova 3860/10, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
Podzávoz 302, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3K/13/2015/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/13/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Číslo

6

Hlavná
kategória

Názov

Súpisová
hodnota
(EUR)

pohľadávka peňažná
dedičstvo
4000
pohľadávka
úpadcu

Množstvo Stav

1

Tretia Spoluvlastnícky Číslo
Detaily
osoba podiel úpadcu
LV

Právny dôvod vzniku pohľadávky: Osvedčenie
o Dedičstve 17 D 484/2015, spis. zn. notára
218/2015, zo dňa 07. 10. 2016, na základe
ktorého je Lucia Agrikolová povinná vyplatiť
Úpadkyni (manželke poričiteľa) sumu 4.000,-€
v lehote do 6 mesiacov od právoplatnosti
osvedčenia o dedičstve.
Suma istiny v EUR: 4000,Info DLŽNÍKA: Lucia Agrikolová, rod.
Agrikolová

Zaradený

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.10.2016

K023459
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VAE CONTROLS Prievidza, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 13, 972 01 Bojnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 632 343
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/52/2015 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/52/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Ing. Veronika Škodová PhD., správca so sídlom kancelárie Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, správca
konkurznej podstaty úpadcu VAE CONTROLS Prievidza, s. r. o. so sídlom A. Hlinku 13, 972 01 Bojnice, IČO: 31
632 343 (ďalej ako „úpadca“), v súlade s udeleným záväzným pokynom príslušných orgánov zo dňa 04.04.2016
ponúka v rámci 4. kola verejného ponukového konania na predaj hnuteľnú vec patriacu do odd. podstaty veriteľa
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o., Štetinova 4,
811 06 Bratislava, IČO: 36 745 804, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. OV 231/2015 dňa
02.12.2015. Jedná sa o nasledovnú hnuteľnú vec:

P.č. Popis hnuteľnej veci

Stav opotrebovanosti
VIN

1

osobný
automobil
TRANSIT VAN DCi –
šesť miestny

Ford

Používané,
91.763 km

pojazdná,

Rok
výroby

Adresa, kde sa hnuteľná Súpisová
vec nachádza
hodnota v EUR

7/2012

SR,
Banská
Bystrica,
11.000 €
Komenského 18/B

WF05XXTTF5CA04901

Podmienky verejného ponukového konania:
Víťazom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky
ponukového konania a zároveň ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za predávaný majetok.
Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu: JUDr. Ing. Veronika Škodová PhD.,
správca, Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, v zalepenej obálke s nápisom „Konkurz
38K/52/2015– 4. kolo VPK – záväzná ponuka – neotvárať“.
Lehota na podávanie záväzných ponúk je 20 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o
verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Ak pripadne posledný deň lehoty na
sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Ponúkaná kúpna cena bez DPH musí byť najmenej vo výške 7.000 € bez DPH, resp. 8.400 € s DPH. Záujemcovia
o obhliadku sú povinný sa nahlásiť u správcu na nižšie uvedených kontaktoch.
Záujemcovia sú povinní zložiť v prospech účtu úpadcu č. účtu 2621050982/1100, IBAN: SK38 1100 0000 0026
2105 0982, vedený v Tatra Banka, a. s. zábezpeku v minimálnej výške 30 % z ponúknutej kúpnej ceny. Zábezpeka
musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr posledný deň lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Každý záujemca o obhliadku je povinný sa vopred ohlásiť.
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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Ponuka musí obsahovať nasledovné údaje:
1. Meno a priezvisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; obchodné meno záujemcu, ak je záujemcom
fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
2. Kontaktné údaje záujemcu: tel. číslo a emailová adresa.
3. Bydlisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; miesto podnikania záujemcu, ak je záujemcom fyzická
osoba podnikateľ; sídlo záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba,
4. Dátum narodenia a rodné číslo záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; IČO záujemcu, ak je záujemcom
fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
5. Výšku ponúkanej kúpnej ceny s DPH, splatnú pri podpise zmluvy;
6. Čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
7. Čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
8. Čestné vyhlásenie, v tomto znení: „Záujemca súhlasí s prepadnutím zloženej zábezpeky v prospech
konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že jeho predložená ponuka bude vyhodnotená ako
víťazná, a ako víťaz verejného ponukového konania najneskôr do 14 kalendárnych dní od oznámenia, že v
ponukovom konaní uspel neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu predloženú správcom príp. kúpnu zmluvu
odmietne uzavrieť. Záujemca taktiež súhlasí s prepadnutím zloženej zálohy v prospech konkurznej podstaty
titulom zmluvnej pokuty v prípade, že jeho predložená ponuka bude vyhodnotená ako víťazná, a ako víťaz
verejného ponukového konania iným spôsobom zmarí svojím konaním verejné ponukové konanie, jeho
priebeh, ukončenie alebo výsledky vyhláseného ponukového konania.“,
9. Podpis záujemcu.
Prílohami ponuky musí byť:
1. Kópia dokladu totožnosti záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ,
2. Výpis z obchodného alebo z iného zákonného registra záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba
podnikateľ, alebo právnická osoba.
Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam VPK
uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku. Každý záujemca môže predložiť len jednu
ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na
nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
Otváranie obálok sa uskutoční do 5 dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk. Ihneď po otvorení
obálok v zmysle predchádzajúcej vety správca vykoná vyhodnotenie ponúk. Ako víťazná bude vyhodnotená ponuka
záujemcu s najvyššou ponúkanou cenou, ktorá bude zároveň spĺňať všetky podmienky ponukového konania.
Záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami VPK budú z verejného ponukového konania vylúčené. Správca
si vyhradzuje právo so súhlasom príslušného orgánu všetky predložené ponuky odmietnuť.
Víťazom VPK sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania a zároveň ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu. Správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení ponúk oboznámi úspešného záujemcu so
skutočnosťou, že sa stal víťazom VPK. S víťazom VPK bude zmluva uzavretá do 14 kalendárnych dní odo dňa
doručenia oznámenia o úspešnosti vo verejnom ponukovom konaní. Ponúknutá kúpna cena musí byť pripísaná na
účet úpadcu najneskôr v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy, inak sa bude verejné ponukové konanie považovať za
zmarené zo strany víťaza VPK. Ak víťaz VPK najneskôr do 14 kalendárnych dní od oznámenia, že v ponukovom
konaní uspel neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu predloženú správcom príp. kúpnu zmluvu odmietne uzavrieť, je
povinný správcovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške zodpovedajúcej 100 % zloženej zálohy ponúkanej kúpnej ceny.
Správca pohľadávku voči víťazovi VPK z titulu zmluvnej pokuty jednostranne započíta voči zloženej zálohe kúpnej
ceny v uvedenej výške. Ak víťaz VPK iným spôsobom zmarí svojím konaním VPK, jeho priebeh, ukončenie alebo
výsledky vyhláseného ponukového konania, je povinný zaplatiť správcovi na účet úpadcu zmluvnú pokutu vo výške
zodpovedajúcej 100 % zloženej zálohy ponúkanej kúpnej ceny. Správca pohľadávku voči víťazovi VPK z titulu
zmluvnej pokuty jednostranne započíta voči zloženej zálohe kúpnej ceny.
Neúspešným záujemcom budú nimi zaplatené zálohy na kúpnu cenu vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponúk. Pokiaľ záujemca prestane byť víťazom verejného ponukového konania a správca úpadcu
ho vyradí z verejného ponukového konania, stáva sa víťazom verejného ponukového konania záujemca, ktorý
doručil druhú najvyššiu ponuku, ak tento splnil všetky ostatné podmienky verejného ponukového konania.
Bližšie informácie získajú záujemcovia telefonicky na telefónnom čísle +421 910 960 479, prípadne e-mailovým
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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Bližšie informácie získajú záujemcovia telefonicky na telefónnom čísle +421 910 960 479, prípadne e-mailovým
podaním na adrese skodova@restrukturalizacia.net.

K023460
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Daniel Brezoňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I. Vysočana 730/1G, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/37/2016 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/37/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Poradové číslo: 1
Súpisová zložka majetku: Peňažná pohľadávka
Právny dôvod vzniku: výzva úpadcovi podľa § 73 ods. 2 a § 74 ods. 1 ZKR
Dlžník: Ing. Daniel Brezoňák, nar. 17.10.1965, bydlisko I. Vysočana 730/1G, 971 01 Prievidza
Mena: Eur
Súpisová hodnota majetku: 1.660,00 €
Deň zapísania majetku: 18.08.2016
Dôvod zapísania majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Poradové číslo: 2
Súpisová zložka majetku: Iná majetková hodnota
Právny dôvod vzniku: zrážka z iného príjmu úpadcu
Mena: Eur
Súpisová hodnota majetku: 775,85 €
Deň zapísania majetku: 09.09.2016
Dôvod zapísania majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

JUDr. Martina Poláčková, správca

K023461
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Šimiaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Cyrila a Metoda 2871/4, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 36K/2/2016 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/2/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku :

Por.č. Popis súpisovej zložky Hodnota súpisovej zložky Dátum a dôvod zapísania
11.
Prémie – september 2016 205,12 Eur
Deň zapísania: 10.10.2016, dôvod: pripísanie finančných prostriedkov na účet

V Galante dňa 10.10.2016
JUDr. Viera Nováková, správca

K023462
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RIHA Produktion s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 4/A, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 660 372
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/22/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/22/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica
zo zasadnutia zo zástupcom veriteľov

vo veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu

RIHA Produktion, s.r.o., so sídlom Poľná 4/A, 903 01 Senec, IČO: 46 660 372, dlžník zapísaný v Obchodnom
registri
Okresného
súdu
Bratislava
I,
oddiel
Sro,
vložka
č.
81172/B
__________________________________________________________________________________
Dátum konania:

03.10.2016

Čas konania:

o 10.30 hodine

Miesto konania:

sídlo správcu, Rudnayovo nám č. 1, 811 01 Bratislava

__________________________________________________________________________________

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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Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 3K/22/2016 zo dňa 23. 05. 2016 (ďalej len „Uznesenie“) bola v
konaní o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, ktorým je spoločnosť RIHA Produktion, s.r.o., so
sídlom Poľná 4/A, 903 01 Senec, IČO: 46 660 372, dlžník zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 81172/B (ďalej len „Úpadca“) do funkcie správcu ustanovená spoločnosť Prvý
správcovský dom, k.s., so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35 959 902, správca zapísaný v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 597/B (ďalej len „Správca“).
Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp.zn. 3K/22/2016 zo dňa 23.08.2016, bol konkurz na majetok Úpadcu
vyhlásený za malý.

1.

Prezentácia

2.

Otvorenie zasadnutia veriteľov a zistenie uznášaniaschopnosti

3.

Rôzne

4.

Záver

K bodu programu č. 1:

Prvej schôdze zástupcu veriteľov sa zúčastnil Správca a zvolený zástupca veriteľov.

K bodu programu č. 2:

Správca otvoril zasadnutie zástupcu veriteľov a v súlade ustanovením § 38 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. zistil, že
veriteľský výbor je uznášaniaschopný.

Zástupca veriteľov, prijal uznesenie č. 1:

Zástupca veriteľov vo veci konkurzu vyhláseného na majetok Úpadcu, RIHA Produktion, s.r.o., so sídlom
Poľná 4/A, 903 01 Senec, IČO: 46 660 372, dlžník zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 81172/B, je uznášaniaschopný.

K bodu programu č. 3:

V ďalšom bode programu sa pristúpilo k rokovaniu ohľadne speňažovania majetku. Bolo navrhnuté, aby správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V ďalšom bode programu sa pristúpilo k rokovaniu ohľadne speňažovania majetku. Bolo navrhnuté, aby správca
v lehote 15 dní od zasadnutia zástupcu veriteľov, predložil zástupcovi veriteľov žiadosť o udelenie záväzného
pokynu ohľadom speňažovania majetku Úpadcu.

K bodu programu č. 4:

Zástupca veriteľov skonštatoval, že program zasadnutia zástupcu veriteľov bol vyčerpaný a keďže neboli
predložené žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, prvá schôdza zástupcu veriteľov bola o 1045 hod ukončená.

V Bratislave, 03.10.2016

__________________________

Zastúpený na základe plnej moci
Profine Austria GmbH
(zástupca veriteľov)

K023463
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 101% spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie sv. Egídia 44, Poprad 058 01
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 689 116
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/38/2013 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/38/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku úpadcu 101% spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Námestie sv. Egídia 44,
058 01 Poprad, IČO: 31 689 116, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov, spisová značka
2K/38/2013, týmto v zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov a zabezpečeného veriteľa Slovenská
konsolidačná a.s., vyhlasuje druhé kolo ponukového konania na spoločný predaj súpisových zložiek majetku,
súboru všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku SR číslo OV 31/2016 dňa 16.02.2016, (K003258) a
súpisových zložiek č. 2 až 130 patriacich do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s. zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. OV 31/2016 dňa 16.02.2016, (K003260).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienky ponukového konania:
Záväzná ponuka záujemcu o kúpu ponúkaného majetku (ďalej aj „časť podniku“) musí byť v súlade so stanovenými
podmienkami doručená správcovi v zalepenej obálke. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať alebo
osobne doručiť na adresu kancelárie správcu majetku úpadcu 101% spol. s r.o. v konkurze, JUDr. Slavomírovi
Dubjelovi, správca so sídlom Puškinova 16, 080 01 Prešov tak, aby do kancelárie správcu boli doručené najneskôr
do 30 dní odo dňa vyhlásenia ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.
Úspešným záujemcom na uzavretie zmluvy o predaju časti podniku bude ten záujemca, ktorý predloží najvyššiu
ponúknutú kúpnu cenu za časť podniku.
Záväzná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:
a) Minimálna kúpna cena za časť podniku: 66.579,30 EUR.
b) Zloženie zábezpeky záujemcom vo výške 10% navrhovanej kúpnej ceny na správcovský účet vedený
v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK74 0900 0000 0050 6353 6702, SWIFT: GIBASKBX.
c) Okrem uvedenia ponuky na kúpu časť podniku aj vyhlásenie, že má záujem o kúpu časti podniku tak, ako je
uvedené v súpise všeobecnej podstaty, oznam zverejnený v Obchodnom vestníku SR pod číslom OV 31/2016
(K003258) dňa 16.02.2016 a ako je uvedené v súpise
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s., oznam zverejnený v Obchodnom vestníku SR pod číslom OV 31/2016 (K0032600) dňa
16.02.2016.
d) Potvrdenie o zložení zábezpeky v požadovanej výške.
e) U právnických osôb originál, resp. osvedčená fotokópia výpisu z Obchodného registra SR nie staršia ako 3
mesiace, u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu nie staršia ako 3 mesiace.
f) Záväzná ponuka záujemcu musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade
právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného
registra alebo iného registra; ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však úradne
osvedčené plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.
g) Záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná.
h) Záväzná ponuka záujemcu musí smerovať na odkúpenie celého súboru hnuteľných a nehnuteľných vecí. Nie je
možný odpredaj jednotlivých súpisových zložiek majetku.
ch) Úspešný záujemca, s ktorým uzavrie správca majetku úpadcu kúpnu zmluvu, kupuje majetok tak ako „stojí a
leží" a v stave v akom sa v súčasnosti nachádza.
Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty na ich doručenie, alebo na ponuky neobsahujúce
vyššie uvedené náležitosti správca nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú správcovi nemožno
meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca
môže predložiť len jednu záväznú ponuku. V prípade doručenia viacerých záväzných ponúk jedným záujemcom
správca prihliada na záväznú ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti, a v ktorej bude ponúkaná kúpna cena
za odkúpenie časti podniku najvyššia. Uzavretie zmluvy o predaji časti podniku s úspešným záujemcom podlieha
schváleniu zo strany príslušného orgánu, ktorým je zástupca veriteľov a zabezpečený veriteľ Slovenská
konsolidačná, a.s..
Správca umožní dve ohliadky speňažovanej časti podniku a to v Poprade na adrese Sobotské námestie, dňa
21.10.2016 o 13:00 hod. a 24.10.2016 o 8:00 hod., pričom za účelom ohliadky je nutné vopred kontaktovať správcu
e-mailom na adrese: pravneporadenstvo@gmail.com.
V Prešove dňa 10.10.2016
JUDr. Slavomír Dubjel, správca
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K023464
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Milan Benko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Salka 209, 943 61 Salka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.4.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/24/2016 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/24/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 11.8.2016, č.k. 31K/24/2016, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 18.8.2016, pod OV č. 160/2016, č. zverejnenia K019063, konkurz na dlžníka
Ing. Milan Benko, narodený 27.4.1959, bytom Salka 209, 943 61 Salka. Súčasne bol ustanovený správca JUDr.
Jozef Majorán, kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice, telefón : +421 (0)905328946, e-mail :
office@majoran.sk.
I. Zvolanie prvej schôdze veriteľov
Ustanovený správca v zmysle § 34 odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. - o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení
(ZoKR), zvoláva prvú schôdzu veriteľov úpadcu, ktorá sa bude konať dňa 21. novembra 2016. Miesto konania:
budova obchodnej spoločnosti IEForum, s.r.o., Ulica Požiarnická číslo 5, 934 01 Levice, prízemie –
zasadacia miestnosť. Čas konania : 13.00 hod. Prezentácia bude prebiehať od 13.00 hod do 13.30 hod.
Začiatok rokovania o 13.30 hod.
Program rokovania :
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu od vyhlásenia konkurzu do 1. schôdze veriteľov
3. Voľba zástupcu veriteľov v zmysle § 107 odsek 2 ZoKR.
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36, odsek 1, veta druhá, ZoKR
4. Záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia a ich zástupcovia sa na
schôdzi veriteľov preukazujú platným preukazom totožnosti. Veritelia - právnické osoby predložia aktuálny
výpis z obchodného registra, použiteľný na právne úkony, pokiaľ ho nepredložili už k prihláške. Pokiaľ sa
na schôdzi nezúčastnia priamo veritelia - fyzické osoby, alebo štatutárni zástupcovia veriteľov právnických osôb, prípadne iné osoby, ktoré sú oprávnené v zmysle platného právneho poriadku konať za
veriteľa, môžu sa nechať na schôdzi zastúpiť inou osobou a to písomným poverením alebo
plnomocenstvom, ktoré sú vykonané v zmysle platného právneho poriadku.
Schôdzi veriteľov predsedá správca. V rámci prerokovania jednotlivých bodov programu môžu veritelia, oprávnení
zúčastniť sa schôdzi, viesť na pokyn správcu diskusiu k jednotlivým bodom. O priebehu schôdze veriteľov predseda
spíše zápisnicu.
Schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov
hlasovať. Schôdza veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných veriteľov. Ak ide o voľbu
zástupcu veriteľov, schôdza veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných nezabezpečených
veriteľov. Právo voliť a odvolávať zástupcu veriteľov, vrátane práva byť zvolený za zástupcu veriteľov, má aj
zabezpečený veriteľ v rozsahu, v akom jeho zistená zabezpečená pohľadávka pravdepodobne nebude uspokojená
z jeho oddelenej podstaty. Rozsah hlasovacieho práva zabezpečeného veriteľa určí správca, pričom vychádza zo
zistenej sumy zabezpečenej pohľadávky a hodnoty majetku uvedenej v súpise majetku podstát.
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Ak súd nerozhodol inak, právo hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania
schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti; na každé jedno euro zistenej sumy pohľadávky
má veriteľ jeden hlas. Veriteľ pohľadávky spojenej so záväzkom podriadenosti podľa osobitného zákona, ani veriteľ,
ktorý sa v konkurze uspokojuje v poradí ako podriadený veriteľ, nemá právo hlasovať na schôdzi veriteľov ani právo
byť volený do veriteľského výboru. Podmienený veriteľ môže na schôdzi veriteľov hlasovať len vtedy, ak vznik ním
prihlásenej a zistenej podmienenej pohľadávky závisí od splnenia záväzku podmieneným veriteľom za úpadcu a
veriteľ oprávnený požadovať splnenie záväzku od podmieneného veriteľa na schôdzi veriteľov v rozsahu
podmienenej pohľadávky svoje hlasovacie právo neuplatní alebo si svoju pohľadávku v rozsahu podmienenej
pohľadávky v konkurze neprihlási. Toto právo podmienenému veriteľovi zanikne, ak sa vznik ním prihlásenej
podmienenej pohľadávky stane nemožným; o tom je podmienený veriteľ povinný informovať správcu, len čo sa o
tejto skutočnosti dozvie, inak zodpovedá iným veriteľom za škodu, ktorá im v dôsledku toho vznikla. Ak je
podmienených veriteľov, ktorí sú povinní plniť za úpadcu tomu istému veriteľovi pre tú istú pohľadávku, viac, môžu
vykonávať hlasovacie práva spojené s ich prihlásenými podmienenými pohľadávkami, len ak si zvolia spoločného
zástupcu; tieto hlasovacie práva pritom môžu vykonávať len v rozsahu, v akom sú povinní plniť za úpadcu.
Ak prvá schôdza veriteľov nie je uznášaniaschopná alebo nezvolí zástupcu veriteľov, pôsobnosť zástupcu veriteľov
až do jeho riadneho zvolenia vykonáva súd.
II. Zvolanie prvého zasadnutia zástupcu veriteľov
Ustanovený správca v zmysle § 38 odsek 1 ZoKR, zvoláva ihneď po ukončení prvej schôdze veriteľov prvé
zasadnutie zástupcu veriteľov.
Toto zvolanie prvého zasadnutia zástupcu veriteľov správcom je neúčinné v prípade, ak v zmysle § 39
odsek 1 ZoKR pôsobnosť zástupcu veriteľov, bude vykonávať súd.
V Leviciach dňa 10.10.2016
JUDr. Jozef Majorán, správca

K023465
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MS - Bau, spol. s r.o. Prešov v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodná 18, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 458 791
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 4R/3/2016 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4R/3/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Peter Žoldoš, reštrukturalizačný správca dlžníka MS – Bau, spol. s r.o. Prešov v reštrukturalizácii, so sídlom
Vodná 18, 080 01 Prešov, IČO: 36 458 791, so sídlom kancelárie správcu: Žriedlová 3, 040 01 Košice, email:
zoldosmail@gmail.com, reštrukturalizačné konanie vedené Okresným súdom Prešov, pod sp. zn. 4R/3/2016,
oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Žriedlová 3,
040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 9:00 hod. do
12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred si dohodnúť e-mailom
na adrese: zoldosmail@gmail.com.
V Košiciach dňa 7.10.2016
Mgr. Peter Žoldoš, správca
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K023466
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenčéš Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Okánika 4, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/22/2016 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/22/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Jana Fülöpová, správca úpadcu: Milan Lenčéš, nar. 16.9.1978, bytom Ľ. Okánika 4, 949 01 Nitra, oznamuje,
že je možné nahliadať do správcovského spisu, č.k. 32K/1/2016 S1431, a to v kancelárii správcu: Ing. Jana
Fülöpová, ul. Štefánikova tr.79, 949 01 NITRA, v pracovných dňoch od 08,00 do 14,00 hod. Termín nahliadania do
správcovského spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo telefonicky na tel. čísle: 0902150120
alebo e-mailom na spravcakp@gmail.com.
Právo nahliadať do spisu majú osoby vykonávajúce dohľad podľa zák. č. 8/2005 Z.z., konkurzný súd, účastníci
konkurzného konania, ich zástupcovia, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný
predpis.
Ing. Jana Fulopova, správca

K023467
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenčéš Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Okánika 4, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/22/2016S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/22/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Jana Fülöpová, správca úpadcu: Milan Lenčéš, nar. 16.9.1978, bytom Ľ. Okánika 4, 949 01 Nitra, týmto v
zmysle ust. § 32 ods. 7 zákona č.7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v
znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať
kauciu pre popretie pohľadávky. Číslo účtu je: 0233473298/0900 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. .
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom
pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia;
kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo
čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku
proti podstate.
Ing. Jana Fülöpová, správca
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K023468
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Boroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Rázusa 855/20, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.1.1991
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/33/2016 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/33/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k. s. ako správca úpadcu Tibor Boroš, nar. 12.1.1991, bydliskom M.
Rázusa 855/20, 971 01 Prievidza týmto zvoláva schôdzu veriteľov na deň 27.10.2016 o 10.00 hod. s miestom
konania: kancelária správcu na ulici Mierové nám č. 37, 2. poschodie, 911 01 Trenčín s nasledovným programom:
1. Otvorenie a prezentácia
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania schôdze veriteľov
3. Voľba veriteľského výboru resp. zástupcu veriteľov
4. Rôzne, záver.
Veriteľ, resp. zástupca veriteľa je povinný sa pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti a/alebo dokladom
preukazujúcim právo konať za veriteľa prihlásenej pohľadávky; pri právnickej osobe aj výpisom z obchodného
registra nie starším ako jeden mesiac.
V Trenčíne 10.10.2016

K023469
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KRUH, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obecný úrad 192, 971 01 Cígeľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 789 042
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/4/2014 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/4/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania

Ing. Katarína Roderová, správca, sídlo: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 33 174 873,
zapísaný v Zozname správcov Ministerstva Spravodlivosti, Slovenskej republiky, značka správcu: S 1369 ( ďalej len
ako: „správca“ alebo „vyhlasovateľ“ ), ako správca úpadcu: KRUH, spol. s.r.o. v konkurze so sídlom Obecný úrad
192, 971 01 Cigeľ, IČO: 35 789 042, Slovenská republika (ďalej len „Úpadca“), sp. zn. konania: 38K/4/2014,
v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. e) ZKR a v súlade so schváleným záväzným pokynom príslušného orgánu
zo dňa 08.06.2016 vyhlasuje III. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty Úpadcu a to na majetok zapísaný do súpisu majetku Úpadcu – „iné majetkové
hodnoty“ súpisová položka poradové číslo 1 a 2:
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P.č.

označenie

Popis

Súpisová hodnota majetku / EUR

Deň zápisu

1.

Iná majetková hodnota

odťažbová trasa - OT 1

90 456,21

8.8.2014

2.

Iná majetková hodnota

odťažbová trasa - OT 2

688.126,96

8.8.2014

Všeobecné podmienky pre predaj majetku (ponukového konania)

1.
Správca vykoná speňaženie formou „verejného ponukového konania“, t.j. ( podľa § 92 ods. 1 písm. e) ZKR )
so súhlasom veriteľského výboru. Správca neuzavrie kúpnu zmluvu s vybraným záujemcom pred uložením súhlasu
veriteľského výboru s uzatvorením takejto zmluvy;
2.

Správca zverejní oznámenie o predaji v Obchodnom vestníku;

3.
Cenová ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke na adresu sídla správcu, t.j. Piaristická 44, 91101
Trenčín s poznámkou „verejné ponukové konanie 38K/4/2014 – neotvárať“. Doručenú ponuku nie je možné do
skončenia ponukového konania vziať späť, meniť či dopĺňať a je pre záujemcu záväzná.
4.
S obsahom súťažných podmienok, presnom vymedzení predmetu predaja či s inými informáciami o
speňažovanom majetku je možné sa oboznámiť v kancelárii správcu po predchádzajúcom dohovore so správcom.
Na vyžiadanie záujemca odplatne obdrží najmä, nie však iba súťažné podmienky, súpis majetku či iné podrobnosti
o speňažovanom majetku;
5.
Lehota na predkladanie cenových ponúk je 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí 15. pracovným dňom, uplynutím úradných hodín
správcu v dnom dni. Za predpokladu, že posledný deň lehoty vychádza na deň pracovného pokoja ( víkend, štátny
sviatok a pod. ), za posledný deň je považovaný najbližší pracovný deň. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť, na
súťažné ponuky doručené po uvedenej lehote sa neprihliada.
6.

Obsah cenovej ponuky musí tvoriť:
označenie záujemcu ( obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb
nepodnikateľov meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia );
fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, príp. iného registra,
osvedčujúci postavenie záujemcu, nie staršieho ako 30 dní odo dňa podania ponuky; v prípade fyzickej
osoby nepodnikateľa fotokópiu občianskeho preukazu;
označenie predmetu kúpy – musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v súpise majetku
určeného na predaj;
-

návrh kúpnej ceny pevnou sumou bez DPH ( ku kúpnej cene sa DPH pripočíta
spôsobom podľa osobitného predpisu, úpadca je platcom DPH );
súhlas so znením kúpnej zmluvy;

podpis oprávnenej osoby ( v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z Obchodného registra );
7.
Ponuky, ktoré nebudú mať všetky skôr uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania. Správca v
lehote do 7 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie cenových ponúk otvorí obdržané obálky s cenovými
ponukami. Správca vyhotoví z otvárania obálok úradný záznam, ktorý sa založí do správcovského spisu. Rovnopis
úradného záznamu priamo po skončení otvárania obálok správca odovzdá veriteľskému výboru. Správca vyhodnotí
ponuky v lehote do 10 pracovných dní od otvorenia obálok s cenovými ponukami vyhotoví o tom úradný záznam.
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8.
Víťazom verejného ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu; ak budú zhodné ponuky, záujemcovia budú správcom vyzvaní na zvýšenie ponúk; v
takom prípade sa víťazom verejného ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Víťazný záujemca je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu do 7 dní od obdržania výzvy
na uzavretie kúpnej zmluvy;
9.

Správca ma právo neuzatvoriť kúpnu zmluvy so žiadnym so záujemcom, ako aj verejné
ponukové konanie zrušiť bez udania dôvodu;

10.

Výška dosiahnutej minimálnej kúpnej ceny musí byť 50 % súpisovej hodnoty v treťom kole;

11. Správca v prípade, že sa dotknutý majetok nespeňaží navrhovaným spôsobom v troch kolách, je oprávnený
na speňažovanie formou predaja z voľnej ruky;

Na vyžiadanie záujemca obdrží návrh kúpnej zmluvy. Na vyžiadanie záujemcu je možné vykonať obhliadky majetku
na mieste, prípadne poskytnúť iné informácie o speňažovanom majetku. Správcu je možné kontaktovať mailom na
adrese: roderova@onlinespravca.sk

Ing. Katarína Roderová

K023470
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Hargaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrubá strana 1456, 916 11 Bzince pod Javorinou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.2.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dusan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Kpt. Nálepku 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/55/2015 S 1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/55/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca úpadcu: Juraj Hargaš, nar. 26.2.1977, bydliskom Hrubá strana 1456, 916 11
Bzince pod Javorinou, štátny občan SR, v konkurze vedenom na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 40K/55/2015
oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že do Zoznamu pohľadávok bola po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu, dňa 6.10.2016 zapísaná nasledovná nezabezpečená
pohľadávka veriteľa:
Intrum
Justitia
Slovakia
s.r.o.,
so
sídlom
Karadžičova
8,
Bratislava,
IČO
35831154
Pohľadávka
zapísaná
do
zoznamu
nezabezpečených
pohľadávok
pod
číslom:
23
Prihlásená
suma:
3991,72
Eur
V
Pov.
Bystrici,
dňa
6.10.2016
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA správca (dusan@divko.sk, 0905 530 973)

K023471
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gic Peter, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 5, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1966
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc.
Sídlo správcu:
kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/27/2016 S714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/27/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Dňa 29. 9. 2016 o 14:00 hod sa mala konať v Košiciach, v sídle kancelárie správcu prvá schôdza veriteľov úpadcu:
Ing. Peter Gic v konkurze (OV 157/2016 zo dňa 15. 8. 2016). Po uplynutí 10 minút pôvodného termínu a času
zvolania prvej schôdze veriteľov správca skonštatoval, že sa jej nezúčastnil žiadny konkurzný veriteľ a teda prvá
schôdza veriteľov sa neuskutočnila
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca S714 úpadcu: Ing. Peter Gic, nar. 26. 5. 1966, bytom Bernolákova 5, 040 11
Košice, týmto v zmysle § 34 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii ZVOLÁVA druhú schôdzu
veriteľov na deň: 15. 11. 2016 (utorok) o 10:00 hod. na adrese správcu: kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice.
Program druhej schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze veriteľov, prezentácia a zistenie jej uznášaniaschopnosti,
2. Voľba zástupcu veriteľov,
3. Rôzne a záver.
Právo zúčastniť sa na ďalšej schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky.
Pri prezentácii predložia veritelia správcovi doklad totožnosti; právnické osoby predložia aj aktuálny výpis z
obchodného registra alebo z iného príslušného registra, resp. evidencie. Osoby konajúce ako štatutárne orgány
veriteľov predložia doklad totožnosti a zástupcovia veriteľov alebo iné osoby, oprávnené konať za veriteľov,
predložia spolu s dokladom totožnosti aj plnú moc, resp. poverenie na zastupovanie (plnomocenstvo alebo
poverenie si správca ponechá). Veritelia a ich zástupcovia sú povinný riadne sa zapísať do prezenčnej listiny.
V Košiciach

doc. JUDr. Ján Pirč, CSc.

K023472
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MOST, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 199 419
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Hadušovský
Sídlo správcu:
Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 30K/40/2015 S804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/40/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PREDAJ MAJETKU - JUDr. František Hadušovský, správca majetku úpadcu MOST, s.r.o., so sídlom Južná trieda
48,040 01 Košice, IČO: 36 199 419, vyhlasuje 3. kolo ponukového konania podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR na
predaj majetku patriaceho do oddelenej podstaty. Typy súpisných položiek, popis hnuteľných vecí a súpisová
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predaj majetku patriaceho do oddelenej podstaty. Typy súpisných položiek, popis hnuteľných vecí a súpisová
hodnota sú uverejnené v súpise oddelenej podstaty OV č. 110/2016 zo dňa 08. 06. 2016 pod značkou dokumentu
K013438.
Podmienky predaja:
Hnuteľný majetok tvoriaci oddelenú podstatu sa bude speňažovať v I. kole, II. kole a III. kole ako celok alebo
jednotlivo za cenu vo výške 100% súpisovej hodnoty.
Podmienky pre kupujúceho:
Návrh musí obsahovať označenie predmetu kúpy, ponúkanú cenu v III. kole, doklad o zaplatení 50% zálohy, alebo
celej výšky, na účet č. IBAN: SK2511110000001052393015, vedený v UniCreditBank, pobočka Rožňava, doklad o
krytí ponúkanej ceny, doklad o identifikácii záujemcu.
Písomné ponuky treba doručiť do kancelárie správcu úpadcu: JUDr. František Hadušovský, Akademika Hronca č. 3,
048 01 Rožňava v zalepenej obálke označenej "KONKURZ 30K/40/2015 ODD. P. NEOTVÁRAŤ". Záväzná ponuka
záujemcu musí byť správcovi doručená poštou, alebo osobne najneskôr dňa 28. 10. 2016 o 15.00 hod.
Otváranie obálok sa uskutoční dňa 31. 10. 2016 o 9.00 hod v kancelárii správcu Akademika Hronca č. 3, Rožňava.
Obhliadka po predchádzajúcej dohode so správcom, tel. 058/7329464
JUDr. František Hadušovský, správca

K023473
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Martin Paňko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krahule 79, 967 01 Krahule
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1983
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/35/2016 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/35/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok.
Správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Martin Paňko, nar. 07.10.1983, trvale bytom Krahule 79, 967 01 Krahule
v konkurze vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 4K/35/2016 oznamuje v súlade s ustanovením
§ 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, že do zoznamu
pohľadávok bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu zapísaná
nasledovná pohľadávka veriteľa:
MINIHOTOVOSŤ, a.s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 852 453
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: 7 Prihlásená suma: 66,29 EUR
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca konkurznej podstaty

K023474
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Bednárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adámiho 22, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1973
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K 27/2010 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K 27/2010
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
V zmysle § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov týmto
zverejňujem návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov :
Celková suma výťažku zo všeobecnej podstaty :

6.867,85 €

Celková suma pohľadávok proti podstate :

1.655,-

Výsledná suma na uspokojenie veriteľov :

5.212,85 €

€

Zistené pohľadávky veriteľov, ktorí budú uspokojení: 23.369,26 €
Uspokojenie veriteľov:

22,306 %

Poučenie správcu:
Podľa § 101 ods. 1 ZKR správca predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu a
súčasne určuje lehotu 15 dní na jeho schválenie, ktorá začne plynúť odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku. V uvedenej lehote môžu veritelia požiadať veriteľský výbor, aby proti návrhu konečného rozvrhu výťažku
uplatnil odôvodnené námietky. Nezabezpečení veritelia môžu do návrhu konečného rozvrhu výťažku nahliadať
v kancelárii správcu na Stromovej ul. 13 v Bratislave.
JUDr. Eva Bieliková
správca

K023475
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavel Koščo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bašťovanského 881/13, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/32/2016 S1275
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/32/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z prvej schôdze veriteľov
Začiatok schôdze: Dňa 10.10.2016 o 10,00 hod.
Miesto konania:

kancelária správcu, Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov

Predseda schôdze: Ing. Iveta Beslerová, správca
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Podľa prezenčnej listiny

Schôdze sa zúčastnili nasledovní veritelia:
1. Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 04190 Košice; Veriteľ zastúpený Slovenská
konsolidačná, a.s., Iveta Mecková, na základe poverenia zo dňa18.7.2016; Počet hlasov: 16 130 čo je:
65,73 % všetkých zistených a 96,96 % všetkých prítomných veriteľov.
2. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 85104 Bratislava, IČO: 35937874; Veriteľ
zastúpený JUDr. Vladimír Jelínek, na základe poverenia zo dňa 24.5.2016; Počet hlasov: 506 čo je: 2,06 %
všetkých zistených a 3,04 % všetkých prítomných veriteľov.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prezentácia, otvorenie
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania 1. Schôdze veriteľov
Správa o stave majetku úpadcu
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodnutie o výmene správcu podľa §36 ods. 1 ZKR
Rôzne

K bodu 1.)
Predseda otvoril schôdzu veriteľov a privítal prítomných veriteľov. Uviedol, že schôdza veriteľov bola zvolaná
zverejnením v Obchodnom vestníku č. OV 167/2016 zo dňa 30.08.2016. Veritelia boli zákonným spôsobom
oboznámení s termínom a programom schôdze veriteľov. Predseda schôdze oboznámil a poučil prítomných
veriteľov o ich právach a povinnostiach spojených s účasťou na prvej schôdzi veriteľov o hlasovaní v zmysle ust.
§28, §35, § 36 a § 37 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“).V zmysle § 28 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. 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.
Predseda schôdze uviedol, že na schôdzi veriteľov má v zmysle § 35 ods. 2 ZKR právo zúčastniť sa každý veriteľ
prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má v zmysle § 35 ods. 4 ZKR veriteľ, ktorého
pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti. Podmienený
veriteľ môže na schôdzi veriteľov hlasovať len vtedy, ak vznik ním prihlásenej pohľadávky závisí od splnenie
záväzku podmieneným veriteľom za úpadcu a veriteľ oprávnený požadovať splnenie záväzku od podmieneného
veriteľa na schôdzi veriteľov v rozsahu podmienenej pohľadávky svoje hlasovacie právo neuplatní alebo si svoju
pohľadávku v rozsahu podmienenej pohľadávky v konkurze neprihlásil. V zmysle § 35 ods. 3 ZKR je schôdza
veriteľov uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať. Schôdza
veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných veriteľov. Ak ide o voľbu alebo odvolanie člena
veriteľského výboru, schôdza veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných nezabezpečených
veriteľov.
Predseda schôdze konštatoval, že z 53 prihlášok od 7 veriteľov, ktoré boli predložené v základnej prihlasovacej
lehote, ktoré boli zistené a na ktoré sa prihliadalo sú prítomní: 2 veritelia s počtom hlasov 16 636, čo je 67,79 %
z celkového počtu zistených veriteľov s právom hlasovať. Predseda schôdze konštatuje, že v zmysle § 35 ods. 3
ZKR je schôdza veriteľov uznášaniaschopná.
Uznesenie č. 1
Schôdza veriteľov berie na vedomie poučenie o hlasovaní v zmysle §28, § 35, § 36, § 37 ZKR.
Výsledky hlasovania:
Za:

16 636 hlasov ( 100 %)
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0 hlasov ( 0 %)

Zdržal sa: 0 hlasov ( 0 %)
Uznesenie bolo prijaté
K bodu 2.)
Predseda schôdze oboznámil prítomných veriteľov so správou o stave konkurzu a činnosti správcu a obsahom
úkonov vykonaných doteraz správcom v rámci konkurzného konania vedeného na majetok úpadcu. Predseda
schôdze taktiež oboznámil prítomných veriteľov so stavom uznania a popretia pohľadávok prihlásených do
konkurzného konania.
Uznesenie č. 2
Schôdza veriteľov berie na vedomie správu o stave konkurzu a činnosti správcu.
Výsledky hlasovania:
Za:

16 636 hlasov ( 100 %)

Proti:

0 hlasov ( 0 %)

Zdržal sa: 0 hlasov ( 0 %)
Uznesenie bolo prijaté
K bodu 3.)
Predseda schôdze oboznámil prítomných veriteľov s rozsahom majetku, ktorý bol zapísaný do súpisu majetku
a s ocenením tohto majetku. Predseda schôdze oboznámil prítomných, že súpis všeobecnej podstaty bol
zverejnený v OV č. 168/2016 dňa 31.08.2016 a v OV č. 187/2016 dňa 29.09.2016.
Uznesenie č. 3
Schôdza veriteľov berie na vedomie správu o majetku úpadcu.
Výsledky hlasovania:
Za:

16 636 hlasov ( 100 %)

Proti:

0 hlasov ( 0 %)

Zdržal sa: 0 hlasov ( 0 %)
Uznesenie bolo prijaté
K bodu 4.)
Predseda schôdze uviedol že súd rozhodol vo vyhlásení konkurzu a uznal ho za malý. V zmysle § 107 odst.2
volí schôdza veriteľov namiesto veriteľského výboru jedného zástupcu veriteľov. Predseda predložil návrh na
voľbu zástupcu veriteľov Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 04190 Košice, ktorý je v
tomto konkurznom konaní s počtom hlasov 16 130 zaradený do skupiny nezabezpečených veriteľov. Na
základe uvedeného správca navrhuje za zástupcu veriteľov zvoliť veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad
Košice, Rozvojová 2, 04190 Košice;
Uznesenie č. 4
Za zástupcu veriteľov schôdza veriteľov volí veriteľa : Slovenská republika – Daňový úrad Košice
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Výsledky hlasovania:
Za:

16 636 hlasov ( 100 %)

Proti:

0 hlasov ( 0 %)

Zdržal sa: 0 hlasov ( 0 %)
Uznesenie bolo prijaté
Predseda schôdze konštatuje, že schôdza veriteľov zvolila zástupcu veriteľov, ktorým je Slovenská republika –
Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice v zastúpení : Slovenská konsolidačná, a.s..
K bodu 5.)
Predseda uviedol, že obligatórnym bodom schôdze veriteľov je v zmysle § 36 ZKR hlasovanie o výmene správcu.
Každý (nezabezpečený) prítomný veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať má právo navrhnúť do funkcie
nového správcu, jednu osobu zo zoznamu správcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR. O návrhoch na
nového správcu schôdza veriteľov hlasuje postupne od návrhu veriteľa s najvyšším počtom hlasov, až kým návrh na
nového správcu nie je schválený.
Predseda schôdze požiadal veriteľov, aby predložili svoje návrhy na výmenu správcu.
Návrh na výmenu správcu nepredložil žiadny veriteľ. Všetci prítomní veritelia s hlasovacím právom navrhli potvrdiť
súčasného správcu vo funkcii.
Uznesenie č. 5
Schôdza veriteľov potvrdzuje vo funkcii správcu Ing. Ivetu Beslerovu so sídlom kancelárie: M.R. Štefánika 32, 075
01 Trebišov.
Výsledky hlasovania:
Za: 1 6 636 hlasov ( 100 %)
Proti:

0 hlasov ( 0 %)

Zdržal sa: 0 hlasov ( 0 %)
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 6.)
Predseda dal priestor veriteľovi na prípadné pripomienky k priebehu schôdze a vyzval veriteľa na podanie
prípadných námietok uplatnených proti prijatým uzneseniam z dôvodu ich rozporu so zákonom. Námietky neboli
podané.
Vzhľadom na vyčerpanie programu schôdze veriteľov predseda schôdze poďakoval prítomným za účasť a schôdzu
ukončil o 11,00 hod.
Zápisnicu vyhotovil Ing. Iveta Beslerová, správca
V Trebišove, dňa 10.10.2016

K023476
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Šimončič Juristová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michalská 2346/8, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.4.1982
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/7/2016 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/7/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhlásenie prvého kola ponukového konania
Správkyňa v konkurznej veci úpadcu Katarína Šimončič Juristová, nar. 23.04.1982, trvale bytom Michalská 2346/8,
920 01 Hlohovec, č.spr. spisu 23K/7/2016 S489, v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov úpadcu zo dňa
19.08.2016 týmto vyhlasujem prvé kolo verejného ponukového konanie na predaj (postúpenie) nižšie uvedenej
pohľadávky.
Predmetom postúpenia je pohľadávka úpadcu voči spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa a.s., Štefanovičova 4,
Bratislava, IČO: 00 585 441, vo výške 25 053,62 € z právneho titulu náhrady škody a zaplatenia poistného plnenia.
Ide o pohľadávku vymáhanú v súdnom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I. pod sp. zn. 30Cb/25/2014.
Majetok ocenený odhadom správcu bol zapísaný a uverejnený v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 131/2016 dňa 08.07.2016.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v zalepenej
obálke s výrazným označením „KONKURZ 23K/7/2016 S489 - NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky sú záujemcovia
povinní doručiť poštou alebo osobne na adresu sídla kancelárie správcu konkurznej podstaty: JUDr. Barbora
Volárová, správkyňa, Kukučínova 11 , 921 01 Piešťany.
Na podávanie ponúk správcovi plynie lehota odo dňa zverejnenia tohto oznamu v Obchodom vestníku do 2.
novembra 2016 do 15,00 hod.
Záväznú ponuku záujemcu doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný
až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak správca na
všetky ním podané záväzné ponuky nebude prihliadať.
Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
·
·
·

identifikačné údaje záujemcu,
navrhovaná cena za postúpenie pohľadávky,
vlastnoručný podpis záujemcu – fyzickej osoby, v prípade právnickej osoby vlastnoručný podpis
štatutárneho zástupcu záujemcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného alebo z iného
registra,a výpis z príslušného registra.

Odplata za postúpenie pohľadávky v prvom kole ponukového konania musí byť určená minimálne vo výške
súpisovej hodnoty majetku – nominálnej hodnoty peňažnej pohľadávky.
Záujemcovia o postúpenie pohľadávky môžu v kancelárii správcu nahliadať do dokladov týkajúcich sa predávaného
majetku, prípadne požiadať správcu o zaslanie dokumentácie v elektronickej podobe. Termín nahliadnutia ako aj
prípadné ďalšie informácie o predávanom majetku je možné získať v úradných hodinách správcu na tel. č.:
033/7733751.
Správca otvorí a vyhodnotí doručené ponuky v sídle správcovskej kancelárie do 10 pracovných dní odo dňa
skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk. Správca vyhodnotí záväzné ponuky, ktoré boli doručené do
kancelárie správcu včas, či majú požadované náležitosti a priložené požadované doklady. V prípade, že niektorá
z ponúk nespĺňa určené náležitosti, nebude sa na ňu prihliadať, o čom správca vyhotoví úradný záznam.
V ponukovom konaní bude úspešný ten záujemca, ktorý splní podmienky ponukového konania, ktorého záväzná
ponuka bude najvyššia a bude odsúhlasená zástupcom veriteľov.
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby predložili novú
zvýšenú ponuku v lehote 7 dní odo dňa vyhodnotenia záväzných ponúk správcom a aby svoje nové záväzné
ponuky doručili do kancelárie správcu. Nové záväzné ponuky musia obsahovať rovnaké náležitosti, ako sú uvedené
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

42

Obchodný vestník 197/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.10.2016

ponuky doručili do kancelárie správcu. Nové záväzné ponuky musia obsahovať rovnaké náležitosti, ako sú uvedené
vyššie. Správca vyhodnotí nové záväzné ponuky do 7 pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných
ponúk vo svojej kancelárii rovnakým spôsobom ako predchádzajúce záväzné ponuky V prípade opätovnej rovnosti
najvyšších ponúk správca vyššie uvedený postup zopakuje.
Správkyňa si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky alebo verejné ponukové konanie zrušiť.
V Piešťanoch dňa 10.10.2016
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa

K023477
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prvá metropolitná s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kladnianska 20, 82105 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 961 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/50/2014 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/50/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Mgr. Marek Piršel so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, ako správca úpadcu Prvá metropolitná, s.r.o., sídlom: Kladnianska
20, 821 05 Bratislava, IČO: 35 961 341, týmto zverejňujem:
PONUKOVÉ KONANIE:
V zmysle záväzného pokynu udeleného na zasadnutí veriteľského výboru a záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa Sberbank Slovensko,
a.s. zo dňa 22.07.2016 podľa § 83 ods. 1 písm. c) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov
(ďalej len ako „ZKR“) správca úpadcu: Prvá metropolitná, s.r.o., sídlom: Kladnianska 20, 821 05 Bratislava, IČO: 35 961 341, v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 8K/50/2014, Mgr. Marek Piršel - správca ponúka v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1
písm. d) ZKR, na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovné pohľadávky:
Iná majetková hodnota
P.č.
(oddelená zo súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa zverejneného v OV 138/2015 zo dňa
Hodnota v
Počet
podstata)
21.07.2015 a v OV 154/2015 zo dňa 12.08.2015
€
(p.č. zápisu majetku)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

peňažná pohľadávka
peňažná pohľadávka
peňažná pohľadávka
peňažná pohľadávka
peňažná pohľadávka
peňažná pohľadávka
peňažná pohľadávka

8.

A-building, s.r.o (1-3)
Accentus, s.r.o. (4-5)
ARIOS - personálne služby, s. r. o. (6-8,10-17)
ARIOS - personálne služby, s. r. o. (9,28-29)
ARIOS - services, s. r. o. (30-36)
X - HAWK, s.r.o. – pred tým Arios, s.r.o. (37-50)
BAMAS s.r.o. (51-55)

1
1
1
1
1
1
1

4.962,7.920,182.842,08
264.970,80
52.884,156.976,04
30.360,-

peňažná pohľadávka EUworker Recruitment s.r.o. - pred tým BIONET Consulting, s.r.o. (56)

1

960,-

9.

peňažná pohľadávka Remeda s.r.o. – pred tým Economic Cars Trading s.r.o. (57)

1

15.000,-

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

peňažná pohľadávka
peňažná pohľadávka
peňažná pohľadávka
peňažná pohľadávka
peňažná pohľadávka
peňažná pohľadávka
peňažná pohľadávka
peňažná pohľadávka
peňažná pohľadávka
peňažná pohľadávka

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

22.506,1.008,21.878,40
97.530,92
61.965,12
2.160,138,75
376.134,236.058,34.800,-

ELMONT - HC, s.r.o. (58)
LINDENBACH s. r. o. (59)
MOONSITE, s. r. o. (60)
Mýval Slovakia, s. r. o. (62-66,68-79)
Mýval Slovakia, s. r. o. (67, 80-87)
NEKSTEN s.r.o. (88-91)
ppm factum s. r. o. (92)
REYNNA s.r.o. - pred tým LVD corp., s.r.o. (93-103)
REYNNA s.r.o. - pred tým LVD corp., s.r.o. (104-117)
Prestom Estate s. r. o. (118)
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20.
21.
22.
23.

peňažná pohľadávka
peňažná pohľadávka
peňažná pohľadávka
peňažná pohľadávka

24.
25.
26.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Konkurzy a reštrukturalizácie
R A V T E X, spol. s r.o. (119-120)
B2B Services, s. r. o. (121-133)
B2B Services, s. r. o. (134-139)
Treskot.sk s. r. o. – pred tým TVPartner s. r. o. (140)

Deň vydania: 13.10.2016
1
1
1
1

9.849,60
87.680,64.800,1.863,24

peňažná pohľadávka Euroleasing s. r. o. – pred tým Upratovacie služby, s. r. o. (141-143)

1

452.340,-

peňažná pohľadávka Arios Investment, a.s. (144)
peňažná pohľadávka Arios Investment, a.s. (145)

1
1

1.000.000,300.400,-

Podrobné informácie sú zverejnené na stránke www.aukcnaspolocnost.sk, v sekcii Prebiehajúce Online aukcie alebo budú
záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t. č. +421 903 747 587. Podklady k ponúkanému majetku sa nachádzajú
v kancelárií správcu a je možné do nich nahliadnuť po predchádzajúcej dohode termínu so správcom na uvedenom telefonickom
čísle.
Ponuku na vybraný majetok je možné vykonať prostredníctvom online aukcie na stránke: www.aukcnaspolocnost.sk. Pre prihodenie
sumy je potrebné udeliť súhlas s podmienkami ponukového konania, vykonať registráciu a následne si v sekcii online dražieb pri
zvolenom majetku navrhnúť cenu, pričom minimálna predajná cena nie je stanovená, záujemca urobí vlastnú ponuku alebo k cene
už urobenej ponuky prihodí minimálnu hodnotu 1,-EUR.
Správca týmto vyzýva záujemcov, aby sa zúčastnili online aukcie v lehote šesťdesiat (60) dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom
vestníku. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa považuje nasledujúci deň po uverejnení v Obchodnom vestníku, od ktorého
začína plynúť stanovená lehota.
Správca vyhodnotí všetky ponuky nasledujúci pracovný deň po ukončení online aukcie a vyhotoví o tom zápisnicu.
Schválenie predaja a uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávok na predaj majetku oddelenej podstaty podlieha oznámeniu a
schváleniu zabezpečeného veriteľa a veriteľského výboru úpadcu.
Úspešný záujemca s najvyššou ponukou je povinný uzavrieť zmluvu o postúpení pohľadávok do desiatich (10) kalendárnych dní
odo dňa schválenia predaja majetku oddelenej podstaty zabezpečeným veriteľom a veriteľským výborom úpadcu s tým, že
podmienkou prevodu vlastníckeho práva k majetku oddelenej podstaty je úhrada celej odplaty za postúpenie (kúpnej ceny) pred
podpisom kúpnej zmluvy na bankový účet IBAN: SK84 1100 0000 0026 5404 8002 alebo v hotovosti do pokladne správcu.
V prípade, ak by úspešný záujemca v tejto 10 dňovej lehote neuzavrel zmluvu o postúpení pohľadávok a/alebo neuhradil celú
odplatu za postúpenie (kúpnu cenu), je zabezpečený veriteľ a veriteľský výbor oprávnený schváliť uzatvorenie zmluvy o postúpení
pohľadávok so záujemcom s druhou najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky ponukového konania prostredníctvom online
aukcie.

Mgr. Marek Piršel, správca

K023478
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Gyerák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mad 232, 930 14 Mad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1952
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/17/2014 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/17/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č.
súp.
iná majetková hodnota
zložky

súpisová
hodnota

20

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
57,37 €
obdobie 05/2016

21

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
57,37 €
obdobie 06/2016

22

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
57,37 €
obdobie 07/2016

23

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
57,37 €
obdobie 08/2016

24

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za

57,37 €
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24

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
57,37 €
obdobie 09/2016

25

doplatok zrážok z dôchodku úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
1,73 €
exekúciou, za obdobie 1. 1. 2016 - 3. 10. 2016

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

K023479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DREVODOMA, spol. s.r.o.,
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hostie 328, 951 94 Hostie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 531 286
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/2/2016 S-1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/2/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Róbert Hipp so sídlom na Farskej ul. 33./I.p., 949 01 Nitra, ako správca konkurznej podstaty
úpadcu: DREVODOMA, spol. s.r.o., so sídlom: Hostie 328, 951 94 Hostie, IČO: 36 531 286 (podľa
uznesenia Okresného súdu Nitra, č.k: 32K/2/2015) vyhlásil verejné ponukové konanie na predaj majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty a to od súpisovej zložky 1,2,3,4,5,6,11,12 a 14 ( majetok zverejnený v OV č.
132/2015 pod K 015623). Verejného ponukového kola zverejneného v OV č.: 172/2016 pod K020579 sa
nezúčastnil žiadny záujemca - na základe vyššie uvedeného VPK bolo vyhodnotené ako neúspešné.

K023480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Remenyáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Milhosť 26, 044 58 Milhosť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K28/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca konkurznej podstaty úpadcu oznamuje, že zrušuje schôdzu veriteteľov zvolanú na 04.11.2016 o 9,00 hod
na Učňovskej 1, 040 15 Košice-Šaca z dôvodu odvolania proti vyhláseniu konkurzu zo strany dlžníka na Krajskom
súde v Košiciach.
Ing. Peter Duhoň, správca

K023481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOVOD, a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 052 957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2015 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
2K/12/2015
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu KOVOD, a.s. „v konkurze“, so sídlom Partizánska cesta 91, 974
01 Banská Bystrica, IČO : 36 052 957, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty zapísal do
zoznamu pohľadávok nasledovne označenú pohľadávku :
Položka zoznamu pohľadávok: 465, veriteľ : Železnice Slovenskej republiky, so sídlom Klemensova č. 8, 813 61
Bratislava, IČO: 31 364 501, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 30.09.2016, celková
prihlásená suma 480,61 eur.
Poučenie :
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia. Pohľadávku možno
poprieť do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky. (§ 32 ods. 2 a ods. 3 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
V Banskej Bystrici dňa 10.10.2016
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K023482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Ďuriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďurďové 29, 018 22 Pružina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.5.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/20/2016 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/20/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
P.č.

Súpisová zložka majetku

Popis

Súpisová hodnota v EUR

3

Iná majetková hodnota

zrážky z príjmu úpadcu

111,00 €

Deň a dôvod zapísania majetku: 03.10.2016, ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
JUDr. Martina Poláčková, správca

K023483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Brenner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magurská 13, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1980
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/24/2016 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/24/2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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30K/24/2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu týmto oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu, so sídlom na Hviezdoslavovej 6 v Košiciach, v úradných hodinách od 8:00 hod. do 11:30 hod.
a od 13:00 hod. do 15:30 hod. v pracovných dňoch. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
možno podávať písomne na adresu kancelárie správcu, e-mailom na adresu konres@konres.sk, príp. na tel. č.:
0911 755 524.
KONRES k.s., Mgr. Richard Petrov, komplementár

K023484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Tóthová rod. Vargová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarková 44, 076 63 Malé Ozorovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.2.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/17/2016 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/17/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku

číslo : 4

všeobecná podstata

Opis súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota – nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny
a výdavkov predbežného správcu
Deň zapísania majetku: 10.10.2016
Dôvod zapísania majetku: príjmy úpadcu podliehajúce konkurzu
Hodnota zapísaného majetku: 663,88.--€

Súpisová zložka majetku

číslo : 5

všeobecná podstata

Opis súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota – nespotrebovaná časť preddavku na úhradu nákladov
konkurzu
Deň zapísania majetku: 10.10.2016
Dôvod zapísania majetku: príjmy úpadcu podliehajúce konkurzu
Hodnota zapísaného majetku: 1.659,70.--€

K023485
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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra
31K/29/2016
Súpis oddelenej podstaty

Byty alebo nebytové priestory: Číslo LV Štát Obec Ulica Číslo poschodia Číslo vchodu Číslo bytu
Podiel na SČ a SZ Názov katastrálneho územia 6562 SR Michalovce Tulipánova 8 5 – sekc. A 1
5261/912447 k. ú. Stráňany Spoluvl. podiel k pozemku Podiel spoluvlastníctva Súpisné číslo Parcelové
číslo Súpisová hodnota 5261/912447 1/1 BSM manželkou Silvia Bojsová, rod. Fedáková, nar.
01.03.1973 3591 1699/3 25.000,- Euro Záložné právo v prospech OTP banka Slovensko, a. s., so sídlom
Štúrova ul. 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, podľa 54/12 zo dňa 06.02.2012, na byt č. byt č. 1,
8.posch., 5 - sekc. A., podiel priestoru na spoločných častia h a spoločnýh zariadeniach domu
5261/912447, nachádzajú sa v sptaveb so súp. č. 3591, druh stavby bytový dom, postavený na pozemku
č. 1699/3. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. ZZ1 k ÚZ č. 098/5001/11SU zo dňa
22.12.2011, zapísané v zozname pohľadávok pod poradovým č. 3. Zabezpečená suma 25511,87 Euro,
poradie zabezpečovacieho práva 2.
K023486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MART - KART, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bezručova 26, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 479 764
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/49/2015 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/49/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Veriteľský výbor sa uzniesol na nasledujúcom záväznom pokyne:
neprijíma ponuku, nakoľko záujemca ponúkol príliš nízku cenu za 1540 Ks usní na výrobu obuvi. Ukladá správcovi,
aby o tejto skutočnosti bezodkladne informoval neúspešného záujemcu.
Zároveň ukladá správcovi, aby vyhlásil ďalšie kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku (usní na
výrobu obuvi), pričom podmienky ponukového konania budú rovnaké ako podmienky 1. kola ponukového konania a
teda:
- Záujemcovia o kúpu hnuteľného majetku doručia svoje písomné ponuky v zapečatenej obálke s označením
,,Konkurz 1K/49/2015 PONUKA- NEOTVÁRAŤ“ na adresu kancelárie správcu : Rázusova 125, 093 01 Vranov
nad Topľou, najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po
tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku.
- Kupujúcim môže byť fyzická alebo právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané všetky
záväzky voči úpadcovi, v opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený. Z ponukového
kola sú vylúčené blízke osoby úpadcu, resp. osoby, v ktorých má úpadca alebo niektorá z blízkych osôb
úpadcu majetkovú účasť.
- Záujemcovia o kúpu na ponuke uvedú svoje identifikačné údaje - v prípade fyzických osôb meno, priezvisko,
dátum narodenia, príp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac a právnické osoby uvedú
obchodné meno, sídlo, IČO, a predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
- Záujemcovia predložia záväzný návrh cenovej ponuky za predaj Hmotný majetok: 1540 ks usní na výrobu
obuvi.
- Obhliadku je možné vykonať po predchádzajúcej dohode so správcom konkurznej podstaty na telefónnych
číslach: 0905 645 383 alebo 057/44 210 64. Špecifikáciu predmetu hnuteľného majetku- znalecký posudok,
ako aj Pokyn na zabezpečenie ponukového konania je možné obdržať priamo v kancelárii správcu konkurznej
podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- Otvorenie obálok sa uskutoční v sídle správcu konkurznej podstaty v lehote 5 dní odo dňa uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk. O predložených ponukách informuje správca predsedu veriteľského výbor.
O výsledkoch oboznámenia sa s ponukami spíše správca úradný záznam. Členovia veriteľského výboru majú
právo zúčastniť sa na otvorení obálok. Veriteľský výbor môže neprijať všetky predložené ponuky záujemcov,
ak sú podľa jeho názoru nízke. Výsledok ponukového konania bude písomne oznámený do desiatich dní po
vyhodnotení cenových ponúk.
- Úspešným účastníkom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý ponúkne najvýhodnejšie
podmienky z hľadiska výšky kúpnej ceny, po jeho odsúhlasení veriteľským výborom. V prípade rovnocenných
ponúk budú vyzvaní záujemcovia, ktorí predložili najvyššie rovnocenné ponuky na prípadné doplnenie
ponuky. Víťaz ponukového konania uzavrie so správcom kúpnu zmluvu v lehote do 15 dní od oznámenia jeho
prvenstva v ponukovom konaní s tým, že kúpnu cenu je povinný uhradiť najneskôr pri podpise tejto zmluvy.

Bratislava, dňa 10.10.2016
Slovenská konsolidačná, a.s., predseda veriteľského výboru

K023487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MART - KART, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bezručova 26, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 479 764
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/49/2015 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/49/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marián Novikmec, správca konkurznej podstaty úpadcu MART-KART s.r.o. v konkurze, Bezručova 26, 085
01 Bardejov, IČO: 36 479 764, oznamuje zahájenie 3. kola ponukového konania – predaj hnuteľného majetku
spadajúceho do všeobecnej konkurznej podstaty, a to:
·

Hmotný majetok: 1540 ks usní na výrobu obuvi , súpisová hodnota 48.060,00 Eur.

Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
1. Záujemcovia o kúpu hnuteľného majetku doručia svoje písomné ponuky v zapečatenej obálke
s označením „Konkurz 1K/49/2015 PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ na adresu kancelárie správcu: Rázusova
125, 093 01 Vranov nad Topľou, najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia ponuky v Obchodnom
vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže predložiť iba
jednu ponuku.
2. Kupujúcim môže byť fyzická alebo právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané všetky
záväzky voči úpadcovi, v opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený.
Z ponukového kola sú vylúčené blízke osoby úpadcu, resp. osoby, v ktorom má úpadca alebo niektorá
z blízkych osôb úpadcu majetkovú účasť.
3. Záujemcovia o kúpu na ponuke uvedú svoje identifikačné údaje – v prípade fyzických osôb meno,
priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, príp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, a
právnické osoby uvedú obchodné meno, sídlo, IČO a predložia výpis z obchodného registra nie starší ako
jeden mesiac.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Záujemcovia predložia záväzný návrh cenovej ponuky za predaj Hmotný majetok: 1540 ks usní na
výrobu obuvi.
5. Obhliadku je možné vykonať po predchádzajúcej dohode so správcom konkurznej podstaty na
telefónnych číslach: 0905 645 383 alebo 057/44 210 64. Špecifikáciu predmetu hnuteľného majetku –
znalecký posudok, ako aj Pokyn na zabezpečenie ponukového konania je možné obdŕžať priamo
v kancelárii správcu konkurznej podstaty.
6. Otvorenie obálok sa uskutoční v sídle správcu konkurznej podstaty v lehote 5 dní odo dňa uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk. O predložených ponukách informuje správca predsedu veriteľského výboru.
O výsledkoch oboznámenia sa s ponukami spíše správca úradný záznam. Členovia veriteľského výboru
majú právo zúčastniť sa na otvorení obálok. Veriteľský výbor môže neprijať všetky predložené ponuky
záujemcov, ak sú podľa jeho názoru nízke. Výsledok ponukového konania bude písomne oznámený do
desiatich dní po vyhodnotení cenových ponúk.
7. Úspešným účastníkom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý ponúkne najvýhodnejšie
podmienky z hľadiska výšky kúpnej ceny, po jeho odsúhlasení veriteľským výborom. V prípade
rovnocenných ponúk budú vyzvaní záujemcovia, ktorí predložili najvyššie rovnocenné ponuky na prípadné
doplnenia ponuky. Víťaz ponukového konania uzavrie so správcom kúpnu zmluvu v lehote do 15 dní od
oznámenia jeho prvenstva v ponukovom konaní s tým, že kúpnu cenu je povinný uhradiť najneskôr pri
podpise tejto zmluvy.
JUDr. Marián Novikmec, správca

K023488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SSIM-OC, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 437 921
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/35/2012 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/35/2012
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Správca úpadcu SSIM-OC, a.s., v konkurze, so sídlom Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, IČO: 36 437
921 týmto v súlade s § 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo
budú uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
Sberbank Slovensko, a.s.
Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť čiastkový rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Sberbank Slovensko, a.s.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
v súlade s § 96 ods. 3 ZKR 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 vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca
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K023489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LOGOS Zlatník, spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámocká 22, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 593 923
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Demčák
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/23/2015 S 1581
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/23/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zapísanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok:
JUDr. Stanislav Demčák, správca úpadcu: LOGOS Zlatník, spol. s r.o., sídlo: Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO:
36 593 923, oznamuje, že mu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky:
Veriteľ: Obec Košická Belá, Košická Belá 54, 044 65 Košická Belá, IČO: 00 324 345, prihlásená celková suma:
2.495,20 EUR (por. č. 1), ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

K023490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Šlapáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikov rad 469/13, 935 26 Starý Tekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K41/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K 41/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

V súvislosti s oznámením týkajúcim sa dražby nehnuteľnosti, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
194/2016 dňa 10.10.2016 pod číslom podania K023076 oznamujem, že toto podanie ruším v celom rozsahu s tým,
aby sa na toto podanie neprihliadalo.

K023491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTO - AZ s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 797 541
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/43/2015S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/43/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Okresný súd Trnava Uznesením zo dňa 16.02.2016 č. k. 25K/43/2015-109, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 36/2016 zo dňa 23.02.2016, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: AUTO - AZ s.r.o., so sídlom Pekárska
11, 917 01 Trnava, IČO: 35 797 541, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.:
31772/T, ustanovil do funkcie správcu JUDr. Erika Bilského, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava a
zároveň vyzval veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V konkurznom konaní Úpadcu bola Správcovi doručená po základnej prihlasovacej lehote súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktoré Správca v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR zapísal do zoznamu
pohľadávok Úpadcu nasledovne:
Veriteľ
Názov

Adresa

IČO

Celková suma

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35 815 256

2 128,81 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35 815 256

3 241,23 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35 815 256

310,30 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35 815 256

76 028,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35 815 256

73,39 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35 815 256

2,00 EUR

JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K023492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Orichová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gejzu Dusíka 54, 917 08 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 36K/21/2016 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/21/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr.Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, zn. správcu: S1770, správca úpadcu:
Monika Orichová, nar.: 07.01.1988, bytom Gejzu Dusíka 54, 917 08 Trnava oznamuje, že účastníci konania môžu
nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra v
pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:30 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod..
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421904469210, alebo na e-mail:
spravca.brlas@gmail.com
Mgr.Ondrej Brláš, správca

K023493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový rad 30, 946 19 Trávnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1974
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/40/2016 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/40/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, zn. správcu: S1208, správca úpadcu:
Peter Varga, nar.:15.06.1974, bytom Nový rad 30, 946 19 Trávnik oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať
do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra v pracovných dňoch
počas úradných hodín od 08:30 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod..
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: tel.:

+421 905 284 843

Kontakt: e-mail:

spravca@belica.sk

JUDr. Miroslav Belica, správca

K023494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový rad 30, 946 19 Trávnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/40/2016 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/40/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
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(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca Peter Varga, nar.:15.06.1974,
bytom Nový rad 30, 946 19 Trávnik (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme, že na majetok Úpadcu bol Uznesením
Okresného súdu Nitra zo dňa 28.09.2016, sp. zn. 31K/40/2016, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 190/2016
dňa 04.10.2016 vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bol JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, značka správcu: S1208 (ďalej aj ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Peter Varga, nar.:15.06.1974, bytom Nový rad 30, 946 19 Trávnik, our duty is to inform you, that the District Court
in Nitra dated 28.09.2016, No. 31K/40/2016, and promulgated in the Commercial bulletin No. 190/2016 from
04.10.2016 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Miroslav Belica, Štefánikova
trieda 9, 949 01 Nitra, as the trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act
as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; therwise it will not be
taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
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whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
V Nitre, 07.10.2016
In Nitra, 07.10.2016
JUDr. Miroslav Belica, správca
JUDr. Miroslav Belica, trustee

K023495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Hudák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/21/2016 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/21/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Mgr. Henrieta Slavkovská, správca úpadcu: Roman Hudák, nar. 15.12.1971, bytom Hviezdoslavova č. 1891/70, 953
01 Zlaté Moravce, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Nitra pod spisovou značkou 32K/21/2016
zvoláva v súlade s ust. § 34 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ZKR) schôdzu veriteľov na deň 2.11.2016 o 14.00 hod., ktorá sa
bude konať v kancelárii správcu na ul. Ľ. Štúra č. 19, 934 01 Levice.
Predmet rokovania schôdze veriteľov je nasledovný:
1. Prezentácia, otvorenie schôdze veriteľov,
2. Voľba zástupcu veriteľov (ustanovenia § 37 ods. 1, § 107 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.),
3. Záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi
veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a
vymáhateľnosti. Veriteľ predloží pri prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra,
zástupca veriteľa platnú plnú moc.
V Leviciach dňa 10.10.2016
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Mgr. Henrieta Slavkovská, správca

K023496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatárová Dagmar, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 279/41, 965 01 Žiar nad Hronom 1
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/14/2016 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/14/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Juraj Rybár, správca so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709, správca úpadcu Mgr. Dagmar Tatárová, nar.:
25.01.1962, trvale bytom Hviezdoslavova 279/41, 965 01 Žiar nad Hronom vyhlasuje v súlade so záväzným
pokynom príslušného orgánu verejné ponukové konanie na predaj nasledovného motorového vozidla úpadcu
zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty.
Osobné motorové vozidlo zn. Peugeot 206, hatchback, benzín, 44 kw, VIN: VF32AHFXF44655150, rok výroby
2005, EČV: ZH 914YBC
(ďalej len „Motorové vozidlo“).
Motorové vozidlo sa predáva v stave akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jeho
vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za jeho funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých jeho častí. Správca
súčasne upozorňuje, že Motorové vozidlo môže mať viaceré vady, ako aj na možný nesúlad alebo absenciu
výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov. Motorové vozidlo
má platnú emisnú kontrolu. Motorové vozidlo nemá platnú technickú kontrolu. Motorové vozidlo má značne
poškodené brzdy, čo je dôvod neplatnej technickej kontroly. Úspešný záujemca je povinný v lehote do 3 dní od
uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť odvoz Motorového vozidla z miesta jeho uskladnenia
nachádzajúceho sa vo Zvolene. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so správcom
e-mailom na adrese: spravca@akrybar.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu kancelárie
správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – PEUGEOT - NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 15
kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR,
pričom končí pätnástym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného
pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú
správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané správcovi
pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať.
Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto oznámení na
adresu kancelárie správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na konkurzný
účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK16 0900 0000 0050 8050 9060, BIC: GIBASKBX, zábezpeku na
úhradu kúpnej ceny vo výške 30 % zo záujemcom ponúkanej kúpnej ceny. Záujemca je povinný pri zložení
zábezpeky uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri
fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „zábezpeka PEUGEOT“. Zábezpeka musí byť
pripísaná na účet správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že zábezpeka
v tejto lehote nebude pripísaná na účet správcu, správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka
musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
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2. originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra pri právnických osobách a
živnostenského registra pri fyzických osobách podnikateľoch (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba
nepodnikateľ musí priložiť úradne overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Motorového vozidla,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje), že záujemca
pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná, pričom ako víťazná
bude vyhodnotená aj príslušným orgánom, následne v lehote podľa tohto oznámenia so správcom neuzavrie kúpnu
zmluvu alebo v lehote podľa tohto ponukového konania neuhradí kúpnu cenu, čím poruší podmienky tohto
ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej zábezpeky, ktorá za uvedených
podmienok bude správcom započítaná so zloženou zábezpekou (daný návrh záujemcu nesmie obsahovať iné
podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania). Návrh dohody o zmluvnej pokute zašle správca
záujemcom e-mailom, ak o to záujemcovia požiadajú na: spravca@akrybar.sk,
6. návrh kúpnej ceny za Motorové vozidlo v EUR,
7. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,
8. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového
konania,
9. číslo bankového účtu na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
10. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že ponuka
bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie doložením jeho
originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu, pričom
o otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše zápisnicu, ktorú odošle príslušnému orgánu a požiada ho o udelenie
súhlasu na predaj víťazovi ponukového konania. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná kúpna
cena. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, v prípade, že tieto posúdi ako nevýhodné, a to aj bez
uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania, ktorého ponuku súčasne ako
víťaznú odsúhlasí aj príslušný orgán. Záujemcom uhradená zábezpeka sa v danom prípade započíta na čiastočnú
úhradu kúpnej ceny. Lehota splatnosti kúpnej ceny je v deň podpisu kúpnej zmluvy. Neúspešným záujemcom bude
zábezpeka vrátená v lehote 10 dní od kedy príslušný orgán doručí správcovi oznámenie o udelení alebo neudelení
súhlasu s víťaznou ponukou záujemcu.
JUDr. Juraj Rybár, správca

K023497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlísta Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrachovište 258, 916 16 Krajné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Sídlo správcu:
Komenského 49/673, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38K/51/2016 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/51/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu.
Správca úpadcu: Peter Hlísta, nar. 12.11.1977, trvale bytom Hrachovište 258, 916 16 Krajné, občan SR,
oznamuje účastníkom konkurzného konania, v zmysle ust. § 85 ods. 2 ZKR, že dňom uverejnenia tohto oznamu
v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárií správcu, Komenského 673/49, 020
01 Púchov, a to v pracovných dňoch od 8.00 hod do 11.30 hod a od 12.00 hod do 14.30 hod. Termín je potrebné
vopred dohodnúť na tel. č. 042/4628352, 0905 626 670 alebo emailom na spravca@factum.sk
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca

K023498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlísta Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrachovište 258, 916 16 Krajné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Sídlo správcu:
Komenského 49/673, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38K/51/2016 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/51/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Trenčín zo dňa 03 októbra 2016, č.k. 38K/51/2016, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
dňa 07. októbra 2016, bol vyhlásený konkurz na majetok Peter Hlísta, nar. 12.11.1977, trvale bytom
Hrachovište 258, 916 16 Krajné, Slovenská republika, občan SR. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. O konkurze a
reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dni od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca, Komenského 673/49,
020 01 Púchov, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín,
Slovenská republika, k číslu konania 38K/51/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak
ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. 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 pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je
známy z dokumentov dlžníka. JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Notification to foreign creditors
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According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Trenčín, dated 03th
of oktober 2016, No. 38K/51/2016, which was published in the Government Journal on the dated 07h of oktober
2016 bankruptcy procedure was on the Debtor – Peter Hlísta, nar. 12.11.1977, trvale bytom Hrachovište 258,
916 16 Krajné, Slovakia citizen. Declaration of bankruptcy, the bankruptcy starts. Bankruptcy is considered a
statement posted on the resolution of bankruptcy proceedings in the Commercial Bulletin. 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 procedure in one
original to the Okresný súd Trenčín (District Court Trenčín), Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovak Republic, to the
No. 38K/51/2016 and in one originals to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová,
správca, Komenského 673/49 , 020 01 Púchov. Slovak republic
Registrations that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not
exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with
securities have to lodge their claims with security rights in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse.
Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillmet of certain conditions or creditors who have a
claim against another person as debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of debtor,
lodge their claims in the same way. The registration has to be filled in a specials registration form und fulfill the
requirements stated by the laws, otrherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
registration will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name,
surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legals 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 registration form which has to
provide information about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and
legal cause of this security right. Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on
the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and they also state in the registration form
the condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in the registration form shall be divided info
principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the
claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to
the reference exchange rate se and publishe on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or
National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank
or National Bank of Slovakia does not state or annnounca, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with
professional diligence. Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed
to the registration of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opininon stating the value of the claim
has to be added, otherwise these claims will not be cosidered as claims in bankruptcy and registration will be
ignored. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in
creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy. In
case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a representative with
an adress or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be
accomplished only by publishing in the Commercial Journal. Registration form, which was delivred to trustee or
District court can not be correct or amend. This disclosure relates to foreing creditors, whose office and residence is
unknown from the documents of the debtor.
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová,bankruptcy trustee

K023499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TEKAZ, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická 56, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 241 805
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľuboš Jurčo
Sídlo správcu:
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/77/2012/S1470
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/77/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zápise pohľadávok do zoznamu pohľadávok

Správca úpadcu týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods.3/ zákona č.7/2005 Z.z., oznamuje, že po lehote na
prihlasovanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávky veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad
Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava v celkovej sume 2.178,60 EUR.

Mgr. Ľuboš Jurčo, správca úpadcu

K023500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bau3Mex a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 761 903
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Margita Hrivňáková
Sídlo správcu:
Májkova 3, P.O.Box 76, 820 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/31/2016 S1136
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/31/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS
Číslo
súp.
zložky

1

SÚPIS MAJETKU ÚPADCU Bau3Mex a.s. v konkurze, IČO: 35 761 903
sp. zn. 8K/31/2016/S1136
VŠEOBECNEJ PODSTATY - DRUH SÚPISOVEJ ZLOŽKY MAJETKU: I. NEHNUTEĽNÝ MAJETOK
Identifikácia súpisovej zložky majetku
Sporný zápis
Osoba
Stav
svedčiacej
Deň
Popis súpisovej zložky majetku
súpisovej
Dôvod sporného zápisu pochybnosť
zápisu
zložky
spor. záp.
Nehnuteľný majetok – nehnuteľnosti
evidované v katastri nehnuteľností Okresného
úradu Bratislava, Katastrálny odbor, zapísané
na Výpise z katastra nehnuteľností LV č. 1207
Okres: Bratislava III
Obec: BA-m.č. VAJNORY
Kat. úz.: Vajnory
Duplicitné alebo
1. Fekete Jozef,
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
viacnásobné vlastníctvo k nar. 5. 3. 1962,
tej istej nehnuteľnosti
Hany Meličkovej
PARCELY registra ,,C“ evidované na
alebo k jej časti:
25, Bratislava
katastrálnej mape
Parc. č. 2043/90 – zast. plochy a nádvoria o
- Hodnovernosť údajov
2. Bednárová
výmere 119 m²
katastra bola
Alena rod.
Dobrý Parc. č. 2043/91 – zast. plochy a nádvoria o
spochybnená z dôvodu
Feketeová,
obvyklé
10.10.2016
výmere 229 m²
duplicity vlastníctva
nar. 10. 12. 1960,
opotrebenie
Parc. č. 2043/92 – zast. plochy a nádvoria o
pozemku registra ,,E“
Toryská 40,
výmere 841 m²
parc. č. 879/1 s citovanými Bratislava
Parc. č. 2043/94 – zast. plochy a nádvoria o
pozemkami registra ,,C“.
výmere 200 m²
- Súdne konanie vedené 3. Bednár Štefan,
Parc. č. 2043/97 – zast. plochy a nádvoria o
na Okresnom súde
nar. 26. 12. 1963
výmere 62 m²
Bratislava III pod sp. zn. Dorastenecká 31,
Parc. č. 2043/98 – zast. plochy a nádvoria o
15C/117/2007.
Bratislava
výmere 176 m²
Parc. č. 2043/99 – zast. plochy a nádvoria o
výmere 408 m²
Parc. č. 2043/102 – zast. plochy a nádvoria o
výmere 434 m²
Parc. č. 2043/103 – ostatné plochy o výmere
52 m²
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SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY - DRUH SÚPISOVEJ ZLOŽKY MAJETKU: II. CENNÉ PAPIERE
Identifikácia súpisovej zložky majetku
Sporný zápis
Číslo
Osoba
súp.
svedčiacej
Popis súpisovej zložky majetku
zložky
Dôvod sporného zápisu pochybnosť
spor. záp.
Číslo akcie: B004, 1 kus
Emitent: MEX REAL a.s., so sídlom Príjazdná ul. č. 7/A, 831
07 Bratislava,
IČO: 36 810 185, zap v OR OS BA I vl. č. 4195/B, odd. Sa
2
Druh: akcia kmeňová
Forma: na meno
Podoba: listinný CP
Číslo emisie: LP0000806060
Evidovaná: Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.

Deň
zápisu

10.10.2016 332,00

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY - DRUH SÚPISOVEJ ZLOŽKY MAJETKU: III. HNUTEĽNÉ VECI – motorové vozidlá
Identifikácia súpisovej zložky majetku
Sporný zápis
Číslo
Osoba
stav
súpisnej
rok
svedčiacej
Deň
Popis súpisovej zložky majetku
súpisovej
zložky
výroby
Dôvod sporného zápisu pochybnosť
zápisu
zložky
spor. záp.
nákladné vozidlo tov. Zn. Tatra T
Dobrý 3
815-2 S1, EČ: BA914LB, VIN:
1991
obvyklé
10.10.2016
285S16LB003173, kat. N3
opotrebenie
nákladné vozidlo tov. Zn. Avia A
Dobrý 4
31.1, EČ: BA862LB, VIN:
1991
obvyklé
10.10.2016
TNHA31K1SJ008732, kat. N3
opotrebenie
nákladné vozidlo tov. Zn. Avia A 31
Dobrý 5
ZČ, EČ: BA117PB, VIN:
2006
obvyklé
10.10.2016
TNAA31LV0LA008117, kat. N2
opotrebenie
nákladné vozidlo tov. Zn. Tatra T
Dobrý 6
815 HR, EČ: BA153RX, VIN:
2007
obvyklé
10.10.2016
40784108, kat. N3G
opotrebenie
špeciálne vozidlo, samohybný
Dobrý žeriav tov. Zn. Tatra T 815 AD 2O,
7
1991
obvyklé
10.10.2016
EČ: BA864LB, VIN:
opotrebenie
TNU85P146JK073689, kat. N3
Osobné vozidlo tov. Zn. MINI
Dobrý Cooper D Cabrio, EČ: BAIKOO2,
8
2012
obvyklé
10.10.2016
VIN: WMWXF31010T147064, kat.
opotrebenie
M1
Osobné vozidlo tov. Zn. LAND
Dobrý ROVER Discovery 4, EČ: BL070AI,
9
2010
obvyklé
10.10.2016
VIN: SALLAAAG4BA558444, kat.
opotrebenie
M1G
Osobné vozidlo tov. Zn. Škoda
Dobrý 10
Octavia, EČ: BA211NY, VIN:
2006
obvyklé
10.10.2016
TMBBS21Z262167744, kat. M1
opotrebenie
Osobné vozidlo tov. Zn. Renault
Dobrý 11
Kangoo, EČ: BA710SN, VIN:
2007
obvyklé
10.10.2016
VF1KC1EVF38749098, kat. N1
opotrebenie
Osobné vozidlo tov. Zn. Renault
Dobrý 12
Kangoo, EČ: BA712SN, VIN:
2007
obvyklé
10.10.2016
VF1KC1EVF38749103, kat. N1
opotrebenie
Osobné vozidlo tov. Zn. Renault
Dobrý 13
Kangoo, EČ: BA247UG, VIN:
2008
obvyklé
10.10.2016
VF1KC1EVF40377525, kat. N1
opotrebenie
Osobné vozidlo tov. Zn. Renault
Dobrý Kangoo W/KW0V, EČ: BA845ZL,
14
2010
obvyklé
10.10.2016
VIN: VF1KW0VB543231741, kat.
opotrebenie
M1
Osobné vozidlo tov. Zn. Mercedes
Dobrý Benz sprinter 216 CDI, EČ:
15
2001
obvyklé
10.10.2016
BA972GA, VIN:
opotrebenie
WDB9026721R329329, kat. M1
Osobné vozidlo tov. Zn. Opel
Dobrý Movano 2.8 TDI, EČ: BA052HX,
16
2003
obvyklé
10.10.2016
VIN: VN1J9AFD521542370, kat.
opotrebenie
M1
Osobné vozidlo tov. Zn. Mitsubishi
Dobrý 17
L300, EČ: BA672MG, VIN:
2005
obvyklé
10.10.2016
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700,00

28 000,00
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9 000,00

15 000,00

4 000,00

2 000,00

2 000,00

2 500,00

3 000,00

2 500,00

2 000,00

2 500,00
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21

L300, EČ: BA672MG, VIN:
JMBLZP04WRA502141, kat. M1
Osobné vozidlo tov. Zn. Škoda
Fabia Combi Komfort 6Y, EČ:
BA316FP, VIN:
TMBHC46Y723315572, kat. M1
Osobné vozidlo tov. Zn. Škoda
Fabia Combi, EČ: BL315DI, VIN:
TMBJA25J8C3167157, kat. M1
Osobné vozidlo tov. Zn. Škoda
Fabia Combi, EČ: BL074IH, VIN:
TMBJA25J7C3167151, kat. M1
Osobné vozidlo tov. Zn. Škoda
Fabia Combi, EČ: BL847DI, VIN:
TMBJA25J0C3164687, kat. M1

Konkurzy a reštrukturalizácie
2005

2001

2012

2012

2012

obvyklé
opotrebenie
Dobrý obvyklé
opotrebenie
Dobrý obvyklé
opotrebenie
Dobrý obvyklé
opotrebenie
Dobrý obvyklé
opotrebenie

Deň vydania: 13.10.2016
10.10.2016 2 500,00

10.10.2016 500,00

10.10.2016 4 000,00

10.10.2016 4 000,00

10.10.2016 4 000,00

V Bratislave dňa 10. 10. 2016
JUDr. Margita Hrivňáková, správca

K023501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Šlosár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 26, 059 91 Veľký Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.3.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. MVDr. Peter Žoldoš, PhD.
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 4K/24/2016 S1536
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/24/2016
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Mgr. Ing. MVDr. Peter Žoldoš, PhD., správca majetku úpadcu Jaroslav Šlosár týmto v súlade s ustanovením § 76
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nižšie uvedené súpisové zložky majetku, pôvodne zaradené do súpisu všeobecnej podstaty
preradzuje z dôvodu zistenia zabezpečovacieho práva zabezpečeného veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. do
súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prvá stavebná sporiteĺňa, a.s..
Súpisová zložka č. 1
Popis: Pozemok
Obec: Veľký Slavkov
Štát: Slovenská republika
Katastrálne územie: Veľký Slavkov
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
Parcela č.: 476
Výmera: 475 m2
Číslo LV: 166
Deň zapísania do súpisu: 4.8.2016
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: Bezpodielové spoluvlastníctvo úpadcu a manželky úpadcu
Dôvod zapísania do súpisu: majetok podliehajúci konkurzu v súlade s ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku: 23783,25 EUR
Označenie zabezpečeného veriteľa: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., IČO: 31 335 004
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 5/1 – 5/2
Opis zabezpečovacieho práva: Záložné právo k nehnuteľnosti v prvom poradí, Zmluva o zriadení záložného práva
na nehnuteľný majetok zo dňa 25.01.2010, V 206/10 zo dňa 10.02.2010; Záložné právo v druhom poradí, Zmluva
o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok zo dňa 22.11.2010, V 4694/10
Opis zabezpečenej pohľadávky: Zmluva o mimoriadnom medziúvere č. 2840932803 a stavebnom úvere č.
2840932002; Zmluva o mimoriadnom medziúvere č. 0994248706 a stavebnom úvere č. 0994248204
Výška zabezpečenej pohľadávky: 166805,17 EUR

Súpisová zložka č. 2
Popis: Pozemok
Obec: Veľký Slavkov
Štát: Slovenská republika
Katastrálne územie: Veľký Slavkov
Druh pozemku: Záhrada
Parcela č.: 477
Výmera: 191 m2
Číslo LV: 166
Deň zapísania do súpisu: 4.8.2016
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: Bezpodielové spoluvlastníctvo úpadcu a manželky úpadcu
Dôvod zapísania do súpisu: majetok podliehajúci konkurzu v súlade s ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota majetku: 8724,88 EUR
Označenie zabezpečeného veriteľa: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., IČO: 31 335 004
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 5/1 – 5/2
Opis zabezpečovacieho práva: Záložné právo k nehnuteľnosti v prvom poradí, Zmluva o zriadení záložného práva
na nehnuteľný majetok zo dňa 25.01.2010, V 206/10 zo dňa 10.02.2010; Záložné právo v druhom poradí, Zmluva
o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok zo dňa 22.11.2010, V 4694/10
Opis zabezpečenej pohľadávky: Zmluva o mimoriadnom medziúvere č. 2840932803 a stavebnom úvere č.
2840932002; Zmluva o mimoriadnom medziúvere č. 0994248706 a stavebnom úvere č. 0994248204
Výška zabezpečenej pohľadávky: 166805,17 EUR

Súpisová zložka č. 3
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis: Stavba – Rodinný dom so súpisným číslom 26
Ulica: Tatranská
Obec: Veľký Slavkov
Štát: Slovenská republika
Katastrálne územie: Veľký Slavkov
Parcela č.: Stavba postavená na parcele č. 476
Číslo LV: 166
Deň zapísania do súpisu: 4.8.2016
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: Bezpodielové spoluvlastníctvo úpadcu a manželky úpadcu
Dôvod zapísania do súpisu: majetok podliehajúci konkurzu v súlade s ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota majetku: 118304,41 EUR
Označenie zabezpečeného veriteľa: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., IČO: 31 335 004
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 5/1 – 5/2
Opis zabezpečovacieho práva: Záložné právo k nehnuteľnosti v prvom poradí, Zmluva o zriadení záložného práva
na nehnuteľný majetok zo dňa 25.01.2010, V 206/10 zo dňa 10.02.2010; Záložné právo v druhom poradí, Zmluva
o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok zo dňa 22.11.2010, V 4694/10
Opis zabezpečenej pohľadávky: Zmluva o mimoriadnom medziúvere č. 2840932803 a stavebnom úvere č.
2840932002; Zmluva o mimoriadnom medziúvere č. 0994248706 a stavebnom úvere č. 0994248204
Výška zabezpečenej pohľadávky: 166805,17 EUR

V Poprade dňa 7.10.2016
Mgr. Ing. MVDr. Peter Žoldoš, PhD., správca

K023502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Šlosár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 26, 059 91 Veľký Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.3.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. MVDr. Peter Žoldoš, PhD.
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 4K/24/2016 S1536
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/24/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka č. 4
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Opis súpisovej zložky: Nespotrebovaná časť preddavku
Zostatková suma: 663,88 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Nespotrebovaná časť preddavku
Číslo účtu: Banka: Súpisová hodnota: 663,88 EUR
Deň zapísania do súpisu: 7.10.2016
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno b) ZKR

V Poprade dňa 7.10.2016
Mgr. Ing. MVDr. Peter Žoldoš, PhD., správca

K023503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roľnícko obchodné družstvo Stará Bystrica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Bystrica 00, 023 04 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 162 850
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 6K/11/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/11/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, konkurzná správkyňa Úpadcu: Roľnícko
obchodné družstvo Stará Bystrica, 023 04 Čadca, IČO: 00 162 850 (ďalej len „Úpadca“) týmto oznamuje všetkým
účastníkom konkurzného konania Úpadcu vedeného Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 6K/11/2015, že v súlade s
ust. § - u 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z .z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísala do zoznamu
pohľadávok Úpadcu nasledovnú pohľadávku, doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
1.Pohľadávka veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina doručená dňa
6.10.2016 prihláškou s por. č. 4 na celkovú sumu 320,00 € - zapísaná dňa 6.10.2016 do zoznamu pohľadávok.

V Martine, dňa 10.10.2016
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca
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K023504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Kosa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plavisko 87, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 5K/5/2016 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/5/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, konkurzná správkyňa Úpadcu: Juraj Kosa,
nar. 10.9.1970, Plavisko 87, 034 01 Ružomberok (ďalej len „Úpadca“) týmto oznamuje všetkým účastníkom
konkurzného konania Úpadcu vedeného Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 5K/5/2016, že v súlade s ust. § - u 28
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z .z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísala do zoznamu pohľadávok
Úpadcu nasledovnú pohľadávku, doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
1.Pohľadávka veriteľa: Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, IČO: 35 709 332 doručená dňa
6.10.2016 prihláškou s por. č. 1 na celkovú sumu 3 619,78 € - zapísaná dňa 6.10.2016 do zoznamu pohľadávok.

V Martine, dňa 10.10.2016
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca

K023505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roľnícko obchodné družstvo Stará Bystrica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Bystrica 00, 023 04 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 162 850
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 6K/11/2015 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/11/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE

Označenie dražobníka :

Dražby a aukcie, s.r.o.
Sídlo: Flámska 9783/1, 036 01 Martin
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konajúci : Martin Hudec, konateľ/
IČO : 36 751 642
IČ DPH : SK 202 23 55 170
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel : Sro,
vložka číslo : 18739/L

Označenie navrhovateľa : JUDr. Tatiana Šumichrastová – správca konkurznej podstaty
sídlo: Jesenského 29, 036 01 Martin
IČO : 36 142 328

Miesto konania dražby :
Dátum konania dražby :
Čas konania dražby :
Opakovanie dražby :

v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106
2.11.2016
13:00 hod.
opakovaná dražba
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Čadca, obci Nová Bystrica, katastrálne
územie Nová Bystrica, Okresný úrad Čadca - katastrálny odbor na LV č. 336 ako:

Predmet dražby :

Opis predmetu dražby :

- halové hnojisko na parc. č. 11613/8, súpis. č. 88, spoluvlastnícky podiel 1/1
- senník na parc. č. 11613/9, súpis. č. 89, spoluvlastnícky podiel 1/1.
Stavba senníka a halového hnojiska sa nachádza v existujúcom poľnohospodárskom
dvore, v súčasnosti už nevyužívanom, v obci Nová Bystrica - časť Vychylovka. Obec
má cca 3000 obyvateľov.
V súčasnosti je v tejto lokalite ponuka nehnuteľností prevyšujúca dopyt, areál
poľnohospodárskeho dvora je umiestnený na odľahlejšej časti obce, v bezprostrednom
okolí sa nachádzajú ďalšie poľnohospodárske stavby areálu, v blízkosti areálu sa
nachádzajú objekty na bývanie - staršie rodinné domy.
Obe nehnuteľnosti sú nevyužívané, bez zabezpečenia bežnú údržbu a vyžadujú
rozsiahlejšiu rekonštrukciu. príslušenstvo nehnuteľnosti je skôr nevhodné a znižuje jej
hodnotu.
Pracovné možnosti obyvateľstva sú obmedzené vzhľadom na pomerne veľké
vzdialenosti dochádzania za prácou.
V lokalite je malá hustota obyvateľstva, v okolí sú rodinné domy v málo hustej
zástavbe. Orientácia stavby nemá vplyv na jej hodnotu, čo hodnotím kategóriou 3.
Stavby sú osadené na rovinatom až mierne svahovitom pozemku, s možnosťou
napojenia na verejný rozvod elektrickej energie, so zásobovaním vodou z vlastnej
studne, s odkanalizovaním do žumpy.
V blízkosti hospodárskeho dvora je autobusová zastávka prímestskej dopravy.
V obci sa nachádza základná škola, materská škola, obecná knižnica, ubytovacie
zariadenia, základné i rozšírené služby, pošta, predajne potravín, zmiešaného tovaru,
stanica pohraničnej polície a pod. V obci sa nachádza Múzeum kysuckej dediny v
Novej Bystrici - Vychylovke - je stálou expozíciou v prírode, ktorá patrí medzi
najrozsiahlejšie na Slovensku. Historická lesná úvraťová železnica tvorí organickú
súčasť Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke. Je zachovanou časťou
bývalej Kysucko-oravskej lesnej železnice. V blízkosti sa nachádza vodné dielo Nová
Bystrica s dvomi vodnými elektrárňami, v dostupnosti do 25 km sú lyžiarske strediská
Oščadnica, Terchová, Oravská lesná.
V okolí nehnuteľnosti je prostredie tiché, s málo frekventovanou dopravou.
Halové hnojisko
POPIS STAVBY
Stavba halového hnojiska je realizovaná na pozemku parc. č. KN-C 11613/8 v k.ú.
Nová Bystrica, v areáli bývalej farmy dojníc Vychylovka, v súčasnosti už nevyužívanej.
Stavba je prístupná z existujúcej miestnej komunikácie, následne po spevnenej
komunikácii v priestore areálu hospodárskeho dvora.
Objekt hnojiska je postavený ako samostatne stojaca stavba z montovaného
železobetónového skeletu, založená na základových pätkách, do ktorých sú votknuté
ŽB stĺpy systému ZIPP, ktoré v čase realizácie tvorili aj nosnú konštrukciu pre
žeriavovú dráhu. Stavba je prestrešená predpätými ŽB prefabrikovanými nosníkmi a
prestrešená strešnými panelmi SZD, na ktorých je vyrovnávací betónový poter a

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

68

Obchodný vestník 197/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.10.2016

prestrešená strešnými panelmi SZD, na ktorých je vyrovnávací betónový poter a
následne položená natavená lepenka. Stavba je z troch strán opláštená ŽB panelmi vo
výške cca 4m.
Rozpon haly je 18 m, modul v pozdĺžnom smere je 6 m.
Objekt bol v minulosti využívaný a uskladnenie hnoja, v súčasnosti je stavba
neužívaná, bez akejkoľvek údržby. Je schátraná, v niektorých miestach je skeletová
konštrukcia poškodená, je odhalená oceľová výstuž.
Stavba nie je napojená na žiadne rozvody inžinierskych sietí. V minulosti bola
kanalizačnou prípojkou napojená na žumpu, ktorá je v súčasnosti nefunkčná.
Stavba bola daná do užívania v r. 1988, čo je dokladované kolaudačným rozhodnutím
na celý areál - Farma dojníc Vychylovka. Životnosť stavby vzhľadom na jeho
stavebnotechnický stav a absentujúcu údržbu je stanovená na 50 rokov.

Opis stavu, v akom sa predmet dražby nachádza:

Senník
POPIS STAVBY
Stavba senníka je realizovaná na pozemku parc. č. KN-C 11613/9 v k.ú. Nová
Bystrica, v areáli bývalej farmy dojníc Vychylovka, v súčasnosti už nevyužívanej.
Stavba je prístupná z existujúcej miestnej komunikácie, následne po spevnenej
komunikácii v priestore areálu hospodárskeho dvora.
Objekt hnojiska je postavený ako samostatne stojaca stavba z kovovej nosnej
konštrukcie, založená na základových pätkách, s vodorovnou izoláciou proti vode a
zemnej vlhkosti. Nosná konštrukcia je tvorená oceľovými stuženými stĺpmi, bez
stropnej konštrukcie, nosnú konštrukciu strechy tvoria oceľové priehradové väzníky,
strešná krytina je z vlnitého pozinkovaného plechu. Obvodový plášť na dlhších
stranách haly tvorí vo vrchnej časti pod odkvapom pozinkovaný vlnitý plech, pod
ktorým sú osadené betónové panely. Kratšie strany majú obvodový plášť murovaný,
omietnutý z vonkajšej aj z vnútornej strany. Podlaha je z cementového poteru. V
obvodovom murive v spodnej časti sú otvory, v ktorých boli pôvodne osadené
ventilátory. ktoré už v súčasnosti nie sú súčasťou haly a otvory sú provizórne
uzatvorené drevenými doskami.
Stavba bola pôvodne užívaná ako senník, v súčasnosti je nevyužívaná, bez akejkoľvek
údržby, je poškodená. Obvodové betónové panely sú poškodené, oceľová konštrukcia
je v značnej časti bez ochranného náteru, vonkajšie omietky sú realizované iba na
časti stavby, vnútorné omietky sú navlhnuté, poškodené.
Stavba v súčasnosti nie je napojená na žiadne rozvody inžinierskych sietí. V minulosti
bola napojená na rozvod el. energie, v stavbe sú ešte pozostatky pôvodných rozvodov,
avšak tieto sú nefunkčné
Stavba bola daná do užívania v r. 1988, čo je dokladované kolaudačným rozhodnutím
na celý areál - Farma dojníc Vychylovka. Životnosť stavby vzhľadom na jeho
stavebnotechnický stav a absentujúcu údržbu je stanovená na 40 rokov.

Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete
Navrhovateľom dražby je JUDr. Tatiana Šumichrastová – správca konkurznej
dražby:
podstaty, so sídlom: Jesenského 29, 036 01 Martin, IČO : 36 142 328
Dátum vyhotovenia znaleckého posudku :
Číslo znaleckého posudku:

14.5.2016
28/2016

Odbor znalca :

Ing.
Ivana
Martin
stavebníctvo

Odvetvie znalca :

odhad hodnoty nehnuteľností

Znalec :

Všeobecná hodnota :

23.900,00 €

Najnižšie podanie :

19.120,00 €

Najnižšie prihodenie :

Účastník dražby :
Výška dražobnej zábezpeky :

Kňazovická

Dovalovská,

Jilemnického

3995/21,

036

01

300,00 €
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č.
527/2002 Z.z. a ktorá sa dostavila s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia
vstupné vo výške 3,32 €. V prípade, že účastníkom dražby je právnická osoba, je
povinná predložiť výpis z Obchodného registra nie starší ako 3 mesiace.
5.000,00 €
Spôsob
zloženia
bezhotovostným prevodom na účet / zložením v hotovosti na účet dražobníka/
dražobnej záb notárskou úschovou / zložením v hotovosti do pokladne dražobníka /
ezpeky:
1. pri bezhotovostnom prevode na účet - účet vedený vo Všeobecnej úverovej
banke,
a.s., pobočka Martin, č. účtu 31 63 61 59 51 / 0200
Adresa, číslo
(IBAN: SK 5402000000003163615951) VS 160040
účtu dražobní
2. pri zložení v hotovosti - účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke a.s., pobočka
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účtu dražobní
2. pri zložení v hotovosti - účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke a.s., pobočka
ka
Martin, č. účtu 31 63 61 59 51 / 0200 (IBAN: SK 5402000000003163615951)
na zloženie
VS 160040
dražobnej
3. pri notárskej úschove – príjemca z notárskej úschovy : Dražby a aukcie, s.r.o.
zábezpeky:
so sídlom Flámska 9783/1, 036 01 Martin, IČO: 36 751 642.
Lehota
na
zloženie draž
obnej
Do otvorenia dražby
zábezpeky:

Doklad
preukazujúci
zloženie draž
obnej zábezp
eky:

1.originálom príkazu na úhradu preukazujúcim odpísanie finančných prostriedkov
z účtu navrhovateľa za predpokladu ich následného pripísania na účet dražobníka
2.originálom potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti
vydaného bankou
3.originál listiny preukazujúcej zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob
Bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby, bez zbytočného odkladu po
vrátenia
skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia
dražobnej záb
dražby alebo od upustenia od dražby.
ezpeky:
Možnosť zlož
enia dražobn
ej zábezpeky
Nie
platobnou
kartou alebo
šekom:

Úhrada ceny dosiahnutej
vydražením:

Obhliadka predmetu dražby:

Podmienky odovzdania
predmetu dražby:

Poučenie podľa § 21 Zákona č. 527/2002 Zb.

Cenu dosiahnutú vydražením do 6.638,78 € je vydražiteľ povinný uhradiť ihneď po
príklepe, nad túto sumu do 15 dní, pokiaľ sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby
nedohodnú inak. Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu spôsobmi uvedenými pri zložení
dražobnej zábezpeky formou bezhotovostného prevodu na účet dražobníka alebo
zložením hotovosti na účet dražobníka, pričom táto sa započítava vydražiteľovi do
ceny dosiahnutej vydražením. V prípade bankovej záruky je povinný zaplatiť cenu
dosiahnutú vydražením v plnej výške prevodom na účet dražobníka alebo zložením
hotovosti na účet dražobníka. Účtom dražobníka sa vo všetkých prípadoch myslí účet
vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., pobočka Martin
č. účtu 31 63
61 59 51 / 0200 VS 160040
1. obhliadka
20.10.2016
12:30 hod.
2. obhliadka
21.10.2016
12:30 hod.
V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. č. 0918 112 719, 0915 879 007.
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na
neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu. Užívacie právo
odovzdaním predmetu dražby po zaplatení celej ceny dosiahnutej vydražením na
základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.
V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým
bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo
dňa udelenia príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so
spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa
osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po
uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby,
ktorej sa takýto rozsudok týka.
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej
správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľom predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu
zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak
bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom
na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má
k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.

Upozornenie:
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu
preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia
Priebeh dražby osvedčí
notárskou zápisnicou:

Notár JUDr. Vladimír Kostovčák, Severná 14, 036 01 Martin
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V Martine dňa 6.10.2016
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca

K023506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Krakovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čechovova 2734/28, 040 18 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1973
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k.s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice - Staré Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 30K/16/2016 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/16/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správcovská a poradenská, k.s., správca so sídlom kancelárie Garbiarska 5, 040 01 Košice, podľa ust. § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že v
konkurze vyhlásenom Okresným súdom Košice I uznesením sp.zn.: 30K/16/2016 zo dňa 01.08.2016 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 152/2016 dňa 08.08.2016, bol na majetok úpadcu: Ján Krakovský, nar. 14.03.1973, bytom
Čechovova 2734/28, 040 18 Košice, prihlásil pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote:
Veriteľ: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO 31320155

Por. číslo: V/4
Celková suma: 2.176,23 EUR (z toho 2.165,95 EUR istina; 10,28 EUR úroky)
Právny dôvod: Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexiúčtu č.ú. 2606441512
Zabezpečenie: nezabezpečená pohľadávka

Por. číslo: V/5
Celková suma: 9.703,68 EUR (z toho 9.359,99 EUR istina; 306,12 EUR úroky; 1,17 EUR úroky z omeškania; 36,40
EUR pokuty z omeškania)
Právny dôvod: Zmluva o poskytnutí sporiteľského úveru „Flexipôžička“ reg. 005579711250515
Zabezpečenie: nezabezpečená pohľadávka

Por. číslo: V/6
Celková suma: 516,32 EUR (z toho 493,19 EUR istina; 17,47 EUR úroky; 5,66 EUR poplatok z omeškania)
Právny dôvod: Žiadosť o vydanie kreditnej karty VÚB, a.s., číslo žiadosti 2265680
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zabezpečenie: nezabezpečená pohľadávka

Pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok dňa 06.10.2016.

JUDr. Eva Lúchavová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.
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