Obchodný vestník 198/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.10.2016

K023507
Spisová značka: 6K/17/2012
Súd zvoláva zmysle § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) schôdzu veriteľov úpadcu: Katarína Matejková,
nar. 13.08.1984, bytom Pri Struhe 9460/40, 831 07 Bratislava, občan SR, ktorá sa bude konať dňa 11.11.2016 o
08:30 hod., na Okresnom súde Bratislava I, v miestnosti č. dv. 46, s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie schôdze
veriteľov, 2. Schválenie návrhu na nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR, 3. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia
doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Okresný súd Bratislava I dňa 10.10.2016
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K023508
Spisová značka: 6K/13/2011
Súd zvoláva zmysle § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) schôdzu veriteľov úpadcu: FISCAL SERVICES
INTERNATIONAL s.r.o., so sídlom Tolstého 9, 811 06 Bratislava, IČO: 35 847 140, ktorá sa bude konať dňa
25.11.2016 o 08:30 hod., na Okresnom súde Bratislava I, v miestnosti č. dv. 46, s nasledujúcim programom: 1.
Otvorenie schôdze veriteľov, 2. Schválenie návrhu na nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR, 3. Záver. Pri
prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Okresný súd Bratislava I dňa 10.10.2016
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K023509
Spisová značka: 6K/39/2014
Súd zvoláva zmysle § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) schôdzu veriteľov úpadcu: Mária Brindzíková, nar.
14.05.1956, bytom Hlavný Dvor 897/14, 900 25 Chorvátsky Grob, občan SR, ktorá sa bude konať dňa 11.11.2016 o
09:30 hod., na Okresnom súde Bratislava I, v miestnosti č. dv. 46, s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie schôdze
veriteľov, 2. Schválenie návrhu na nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR, 3. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia
doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Okresný súd Bratislava I dňa 10.10.2016
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K023510
Spisová značka: 6K/44/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Roland Brhlík, nar. 17.10.1980, bytom Stavbárska
5176/34, 821 07 Bratislava, t. č. Pezinská 39, 903 01 Senec, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: Roland Brhlík, nar. 17.10.1980, bytom Stavbárska 5176/34, 821 07 Bratislava, občan SR
rozhodol
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, so
sídlom kancelárie Digital park II - Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, zn. správcu: S 1349, preddavok vo výške 663,88
Eur, vedený pod položkou denníka D 19, pol. reg. 192/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 10.10.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K023511
Spisová značka: 6K/45/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zdenko Púček, nar. 13.07.1990, bytom Potočná
1032/43, 900 55 Lozorno, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Zdenko Púček, nar.
13.07.1990, bytom Potočná 1032/43, 900 55 Lozorno, občan SR
rozhodol
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: Mgr. Peter Arendacký, so sídlom kancelárie
Čapkova 2, 811 04 Bratislava, zn. správcu: S 1535, preddavok vo výške 663,88 Eur, vedený pod položkou denníka D
19, pol. reg. 182/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 10.10.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K023512
Spisová značka: 6K/49/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Petra Kochrdová, nar. 05.04.1978, bytom Ľuda Zúbka
3167/13, 841 01 Bratislava, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Petra Kochrdová, nar.
05.04.1978, bytom Ľuda Zúbka 3167/13, 841 01 Bratislava, občan SR
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Petra Kochrdová, nar. 05.04.1978, bytom Ľuda Zúbka
3167/13, 841 01 Bratislava, občan SR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 10.10.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K023513
Spisová značka: 4K/44/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa v 1. rade: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom
Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, a navrhovateľa - veriteľa v 2. rade: Miele s. r. o., so sídlom Plynárenská
1, 821 09 Bratislava,
IČO: 35 872
161, o návrhu
na republiky
vyhlásenie
konkurzu
majetok
LadSK
s. r. o., so sídlom
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
podľa
zákona č. na
200/2011
Z. z.dlžníka:
o Obchodnom
vestníku
Šustekova 23, 851 04 aBratislava,
IČO:
36
709
115,
o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa v 1. rade: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom
Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, a navrhovateľa - veriteľa v 2. rade: Miele s. r. o., so sídlom Plynárenská
1, 821 09 Bratislava, IČO: 35 872 161, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: LadSK s. r. o., so sídlom
Šustekova 23, 851 04 Bratislava, IČO: 36 709 115,
rozhodol

I.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne),
poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou,
ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka.
II.
Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné
konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní,
aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým
trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 zákona č. 300/2005 Z.z.
Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „TZ“), za ktorý mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6
mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1 TZ) alebo až na dva roky (§ 243 ods. 1 TZ).
IV.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd rozhodol vo
veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 10.10.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K023514
Spisová značka: 3K/33/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu fluid zone s.r.o., so sídlom
Pribišova 19/a, 841 05 Bratislava, IČO: 35 832 223, správcom ktorého je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE,
k.s., so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, značka správcu: S 1169, o návrhu
obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,
na potvrdenie prevodu pohľadávky
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 v celkovej výške 40 €.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 v celkovej výške 40 €.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní
odo dňa jeho doručenia, písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v
Obchodnom vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová
značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak,
aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s
prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto
odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 10.10.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K023515
Spisová značka: 3K/12/2016
Upovedomenie o určenom termíne pojednávania
Vo veci
navrhovateľa - veriteľa: / LBG palác Poprad s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 44 351 038,
právne zast.: Mgr. Petra Jurčová, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, 2/ MODIFIN spol. s r.o., Tilgnerova 16, 841 05
Bratislava, IČO: 35721260
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., so sídlom Hraničná 12,
821 05 Bratislava, IČO: 35 740 655 právne zast.: Juraj Gajdošík, advokát, Miletičova 23, 821 09 Bratislava.

súd nariadil pojednávanie
na deň: 27.10.2016
-------------------------------------------------

o 13:00

na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 34

hod.

prízemie

O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa: / LBG palác Poprad s.r.o., Pribinova 25, 811 09
Bratislava, IČO: 44 351 038, právne zast.: Mgr. Petra Jurčová, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, 2/ MODIFIN spol. s
r.o., Tilgnerova 16, 841 05 Bratislava, IČO: 35721260
V Bratislave dňa: 10.10.2016
Katarína Bartalská
sudca

JUDr.

Za správnosť vyhotovenia: B. Böhmová

OKRESNÝ SÚD Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, tel. 50 118 111 , fax: 50 118 575
e-mail: podatelnaosba1@justice.sk

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

4

e-mail: podatelnaosba1@justice.sk
Obchodný vestník 198/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.10.2016

Okresný súd Bratislava I dňa 10.10.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K023516
Spisová značka: 3K/12/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
STRANY / ZÁSTUPCU NA POJEDNÁVANIE
spisovú značku: 3K/12/2016
(s poučením o procesných právach a povinnostiach)
Okresný súd Bratislava I vo veci
Vo veci
navrhovateľa - veriteľa: 1/ LBG palác Poprad s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 44 351 038,
právne zast.: Mgr. Petra Jurčová, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, 2/ MODIFIN spol. s r.o., Tilgnerova 16, 841 05
Bratislava, IČO: 35721260
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., so sídlom Hraničná 12,
821 05 Bratislava, IČO: 35 740 655 právne zast.: Juraj Gajdošík, advokát, Miletičova 23, 821 09 Bratislava
nariaďuje pojednávanie
na deň 27.10.2016
o 13:00 hod.
na Okresnom súde Bratislava 1, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava,
miestnosť č. dv.: 34 prízemie
na ktoré sa predvoláva:
dlžník: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., so sídlom Hraničná 12, 821 05 Bratislava, IČO: 35 740 655,
právne zast.: Juraj Gajdošík, advokát, Miletičova 23, 821 09 Bratislava.
Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len
zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.).
Na návrh môže súd nariadiť výsluch strany o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak
ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 ods. 2 tým nie je dotknuté. Ak súd takto nariadi výsluch, strany sú
povinné ustanoviť sa na výsluch. O tom musia byť poučené. (§ 195 C.s.p.)
Súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach
odpovedala písomne, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný; tým nie je dotknutá povinnosť
ustanoviť sa na výsluch. (§ 195 ods. 3 C.s.p.)
Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho
súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doručuje
pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný. (§ 101 ods. 1, ods. 3 C.s.p.)
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.( § 183 ods. 1 CSP)
Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, ak
advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy
spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu.( § 183 ods. 2 CSP)
Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
dozvedela alebo mohlaa dozvedieť,
alebo niektorých
ho s prihliadnutím
všetky
okolnosti
predpokladať.( § 183 ods. 3
o zmene a doplnení
zákonov na na
svojom
webovom
sídle: mohla
www.justice.gov.sk
CSP)
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upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť

Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, ak
advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy
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198/2016
Konkurzy aOd
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vydania:
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu.( § 183 ods. 2 CSP)
Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom
dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať.( § 183 ods. 3
CSP)
Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom
upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť
telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie
pojednávania.( § 183 ods. 4 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)
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou
V Bratislave, dňa 10.10.2016

JUDr. Katarína Bartalská
sudkyňa

Za správnosť vyhotovenia: B.Böhmová
e-mail: brigita.bohmova@justice.sk <mailto:lenka.hargasova@justice.sk>
telefón: 02/888 11 450
POUČENIE
Nepravdivé údaje sú trestné!
Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
--------------------------------------------------------------------------POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdzujem, že predvolaný (á) ..................................................................................................................................
pracuje na našom pracovisku v ..................................................................................................................................
má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) .....................................€, resp. má mesačný zárobok, z
ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času ................. €.
a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od .......................... do .......................... hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy
V..................................................... dňa ..................................................

Pečiatka:

Podpis:

Okresný súd Bratislava I dňa 10.10.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K023517
Spisová značka: 2R/8/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu V A V invest, s.r.o. "v
konkurze", so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 2210/S, správcom ktorého je JUDr. Matúš Boľoš, so sídlom
kancelária Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu správcu na uloženie lehoty na podanie žaloby, takto
rozhodol
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spravodlivosti
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úpadcu REAL IB s.r.o. a„vo konkurze“,
so sídlom
Námestie
3, 974
01 Banská
Bystrica, IČO: 36 692 751, zapísanej
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská 6Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 12233/S lehotu 30 dní
od doručenia tohto uznesenia na podanie žaloby proti JUDr. Matúšovi Boľošovi, so sídlom kancelária Horná 23, 974
01 Banská Bystrica, správcovi konkurznej podstaty úpadcu V A V invest, s.r.o. "v konkurze", so sídlom Námestie

Obchodný vestník 198/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.10.2016

Súd u k l a d á JUDr. Tomášovi Kohútovi, Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen ako správcovi konkurznej podstaty
úpadcu REAL IB s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 692 751, zapísanej
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 12233/S lehotu 30 dní
od doručenia tohto uznesenia na podanie žaloby proti JUDr. Matúšovi Boľošovi, so sídlom kancelária Horná 23, 974
01 Banská Bystrica, správcovi konkurznej podstaty úpadcu V A V invest, s.r.o. "v konkurze", so sídlom Námestie
SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325 na vylúčenie majetku zo súpisu konkurznej podstaty zapísaného do
súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Československá obchodná banka, a.s.,
Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, a to pozemkov zapísaných na liste vlastníctva č. 7463
evidovanom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom pre okres: Banská Bystrica, obec: Banská
Bystrica, katastrálne územie: Banská Bystrica ako:
- parc. č. 3437/2 - orná pôda vo výmere 10.083 m2,
- parc. č. 3437/3 - ostatné plochy vo výmere 153 m2,
- parc. č. 3437/38 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 218 m2,
- parc. č. 3437/39 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 58 m2,
- parc. č. 3437/40 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 64 m2,
- parc. č. 2642/7 - trvalé trávne porasty vo výmere 1.589 m2,
- parc. č. 3341/2 -trvalé trávne porasty vo výmere 3.594 m2,
- parc. č. 3341/19 -trvalé trávne porasty vo výmere 1.022 m2,
- parc. č. 3341/20 -trvalé trávne porasty vo výmere 1.671 m2,
- parc. č. 3341/21 -trvalé trávne porasty vo výmere 1.966 m2,
- parc. č. 3341/22 -trvalé trávne porasty vo výmere 897 m2,
- parc. č. 3341/37 - ostatné plochy vo výmere 35 m2,
- parc. č. 3341/38 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2.288 m2,
- parc. č. 3341/39 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 62 m2,
- parc. č. 3341/62 -trvalé trávne porasty vo výmere 321 m2,
- parc. č. 3341/66 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 114 m2,
- parc. č. 3341/67 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m2,
- parc. č. 3341/68 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m2,
- parc. č 3341/69 - plochy a nádvoria vo výmere 107 m2,
- parc. č. 3341/70 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m2,
- parc. č. 3341/71 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m2
- parc. č. 3341/72 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 132 m2,
- parc. č. 3341/73 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2,
- parc. č. 3341/74 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 102 m2,
- parc. č. 3341/75 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 102 m2,
- parc. č. 3341/76 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 107 m2,
- parc. č. 3342/19 - záhrady vo výmere 149 m2,
- parc. č. 3342/20 - záhrady vo výmere 74 m2,
- parc. č. 3342/21 - záhrady vo výmere 7 m2,
- parc. č. 3352/1 - orná pôda vo výmere 6.660 m2,
- parc. č. 3352/6 - orná pôda vo výmere 80 m2,
- parc. č. 3352/22 - ostatné plochy vo výmere 91 m2'
- parc. č. 3352/35 - orná pôda vo výmere 714 m2,
- parc. č. 3352/36 - ostatné plochy vo výmere 82 m2,
- parc. č. 3352/37 - ostatné plochy vo výmere 30 m2,
- parc. č. 3437/1 - orná pôda vo výmere 11.952 m2,
- parc. č. 3437/4 - orná pôda vo výmere 3.944 m2
- parc. č. 3437/5 - ostatné plochy vo výmere 51 m2,
- parc. č. 3437/6 - ostatné plochy vo výmere 184 m2,
- parc. č. 3437/15 - orná pôda vo výmere 113 m2,
- parc. č. 3437/16 - ostatné plochy vo výmere 619 m2,
- parc. č. 3437/19 - orná pôda vo výmere 44 m2,
- parc. č. 3437/20 - ostatné plochy vo výmere 4 m2,
- parc. č. 3437/22 - ostatné plochy vo výmere 42 m2,
- parc. č. 3437/23 - ostatné plochy vo výmere 7 m2,
- parc. č. 3437/24 - ostatné plochy vo výmere 53 m2,
- parc. č. 3437/25 - ostatné plochy vo výmere 162 m2,
- parc. č. 3437/33 - ostatné plochy vo výmere 120 m2,
- parc. č. 3437/34 - ostatné plochy vo výmere 206 m2,
- parc. č. 3437/35 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2.484 m2,
- parc. č. 3437/36 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 562 m2,
- parc. č. 3437/37 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 538 m2,
- parc. č. 3437/41 - ostatné plochy vo výmere 49 m2,
- parc. č. 3444/48
- ostatné
plochy
vo výmere
337 m2,
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- parc. č. 3444/77 - ostatné plochy vo výmere 7 m2,
- parc. č. 3444/79 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere7 555 m2,
- parc. č. 3444/80 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 69 m2,

- parc. č. 3437/25 - ostatné plochy vo výmere 162 m2,
- parc. č. 3437/33 - ostatné plochy vo výmere 120 m2,
- parc. č. 3437/34 - ostatné plochy vo výmere 206 m2,
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- parc. č. 3437/36 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 562 m2,
- parc. č. 3437/37 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 538 m2,
- parc. č. 3437/41 - ostatné plochy vo výmere 49 m2,
- parc. č. 3444/48 - ostatné plochy vo výmere 337 m2,
- parc. č. 3444/49 - ostatné plochy vo výmere 47 m2,
- parc. č. 3444/77 - ostatné plochy vo výmere 7 m2,
- parc. č. 3444/79 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 555 m2,
- parc. č. 3444/80 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 69 m2,
- parc. č. 3444/149 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m2,
- parc. č. 3444/150 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m2,
- parc. č. 3444/151 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 48 m2,
- parc. č. 3444/152 - ostatné plochy vo výmere 550 m2 , v opačnom prípade platí fikcia, že zahrnutie uvedeného
majetku do súpisu je nesporné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.08.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K023518
Spisová značka: 4R/4/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci povolenej reštrukturalizácie na majetok dlžníka Branislav Králik s
miestom podnikania Dolná 73/14, 967 01 Kremnica, IČO: 11 928 298, zapísaný na Okresnom úrade Žiar nad
Hronom, číslo živnostenského registra: 613-4508, o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán v znení k 25.08.2016 prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 26.09.2016, ktorý
tvorí prílohu tohto uznesenia.
U k o n č u j e reštrukturalizáciu dlžníka Branislav Králik s miestom podnikania Dolná 73/14, 967 01
Kremnica, IČO: 11 928 298.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.10.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K023519
Spisová značka: 30K/33/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Schrack Technik s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 10/C, 821 04
Bratislava, IČO: 36 610 919 proti dlžníkovi: LUMEN SR, a.s., so sídlom Floriánska 5, 040 11 Košice, IČO: 36 189 022
o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi LUMEN SR, a.s., so sídlom Floriánska 5, 040 11 Košice,
IČO: 36 189 022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
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výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
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bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).
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 Košice I dňa 10.10.2016
JUDr. Pavel Varga,
K023520
Spisová značka: 30K/15/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová
2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: K-Mont Slovakia, s.r.o., so sídlom 133 Bukovec 044 20, IČO: 44 740 590 o priznaní
odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Viera Dobrovolská, so sídlom kancelárie Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01
Michalovce, zn. správcu: S1035, odmenu vo výške 663,88 EUR.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Viera Dobrovolská, so sídlom kancelárie Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01
Michalovce, zn. správcu: S1035, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 130,67 EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: JUDr. Viera Dobrovolská, so sídlom
kancelárie Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce, zn. správcu: S1035,odmenu a náhradu výdavkov spolu vo
výške 794,55 EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 02.05.2016 položka denníka D19 93/2016 k rukám správcu, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten,
kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodovalVydáva
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e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
9 k nesprávnym skutkovým zisteniam,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
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a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 10.10.2016
JUDr. Pavel Varga,
K023521
Spisová značka: 26K/6/2014
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zel - Ko international, spol. s r.o., Jazerná 1,
040 12 Košice, IČO: 17 079 403 o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Oľga Kmeťová, so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040
01 Košice, značka správcu: S762, nespotrebovanú časť preddavku v sume 734,39 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 734,39 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 11.03.2014 pod položkou denníka D19 - 7/2014 správcovi podstaty, JUDr.
Oľga Kmeťová, so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice, značka správcu: S762 na účet číslo: SK33 0900
0000 0051 1831 2758, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 7.10.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K023522
Spisová značka: 26R/3/2016

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: RECYCENTRUM, s.r.o., so sídlom Štúrova
27, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 36 767 182 o návrhu na povolenie reštrukturalizácie takto
rozhodol
P o v o ľ u j e r e š t r u k t u r a l i z á c i u dlžníka: RECYCENTRUM, s.r.o., so sídlom Štúrova 27, 040 01 Košice mestská časť Staré mesto, IČO: 36 767 182.
U s t a n o v u j e správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Južná trieda 48,
040 01 Košice, značka správcu S1240.
U k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu každých 30 dní podrobnú písomnú správu o stave a priebehu
reštrukturalizačného konania ako aj o stave súpisu a zoznamu pohľadávok a zároveň v lehote do 10 dní od uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok doručiť 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 v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise ustanovenému správcovi na adresu jeho kancelárie, s tým, že na prihlášky,
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podobe, spolu s evidenčnou pomôckou ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
V y z ý v a veriteľov, aby v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise ustanovenému správcovi na adresu jeho kancelárie, s tým, že na prihlášky,
ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky sa v reštrukturalizácii neprihliada.
Určuje, že súhlasu správcu počas reštrukturalizácie budú podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej právnickej osobe,
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,
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu, t.z.
bezodplatného právneho úkonu alebo odplatného právneho úkonu, na ktorého základe Dlžník poskytne alebo sa
zaviaže poskytnúť plnenie, ktorého obvyklá cena je podstatne vyššia ako obvyklá cena plnenia, ktoré na jeho základe
získa alebo má získať,
akékoľvek plnenie v hodnote prevyšujúcej 33.000 EUR, okrem plnení v zmysle reštrukturalizačného
plánu dlžníka,
uzatvorenie nových kontraktov na plnenie dlžníka v hodnote prevyšujúcej 33.000 EUR, okrem
kontraktov v zmysle reštrukturalizačného plánu dlžníka,
uzatvorenie nových kontraktov na akékoľvek opakujúce sa plnenie dlžníkom, v celkovej hodnote
prevyšujúcej 50.000 EUR za obdobie 12 mesiacov,
uzatváranie a zmeny pracovnoprávnych vzťahov,
uzavretie kontraktov, obsahom ktorých budú prípadné sankcie pre dlžníka voči tretím osobám,
každý právny úkon medzi dlžníkom a jeho spriaznenými osobami, alebo medzi dlžníkom a
spriaznenými osobami veriteľov dlžníka,
plnenie zmluvných a mimozmluvných sankcií dlžníkom voči tretím osobám,
uznanie správcom popretých pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa ust. § 52 zák. č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“), Strana má právo z dôvodov
uvedených v § 49 <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/160/20160701> (sudca je vylúčený z
prejednávania a rozhodovania sporu, ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich zástupcom alebo osobám
zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti) uplatniť námietku zaujatosti. Podľa
ust. § 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), účastník môže uplatniť námietku zaujatosti, najneskôr však do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. Podľa ust. § 52 ods. 2 CSP 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.
Povolením reštrukturalizácie sa začína reštrukturalizácia. Reštrukturalizácia sa považuje za povolenú zverejnením
uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku (§ 118 ods. 1 ZKR).
Za zverejnené sa uznesenie o povolení reštrukturalizácie považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom
vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Ak ZKR neustanovuje inak, reštrukturalizácia bráni tomu, aby sa na toho istého dlžníka začalo alebo prebiehalo
konkurzné konania; ak počas reštrukturalizácie dôjde na súd návrh na vyhlásenie konkurzu, súd návrh na vyhlásenie
konkurzu uznesením odmietne (§ 118 ods. 2 ZKR).
Ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorí
spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa tieto nároky v reštrukturalizácii riadne a
včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi v prípade potvrdenia reštrukturalizačného
plánu súdom zaniká (§ 120 ods. 1 ZKR).
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihlášku spolu s prílohami podáva
veriteľ v správcovi na adresu jeho kancelárie. Prihláška musí byť doručená správcovi do 30 dní od povolenia
reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka v nej uplatnená sa
do reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 121 ods. 1 ZKR).
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veriteľ v správcovi na adresu jeho kancelárie. Prihláška musí byť doručená správcovi do 30 dní od povolenia
reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka v nej uplatnená sa
do reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 121 ods. 1 ZKR).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku
(§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške
rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo,
inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Pre každú zabezpečenú
pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a
právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 122 ods. 1 ZKR).
Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť,
na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 122 ods. 1 ZKR v
spojení s § 29 ods. 1 až 6 a 8 ).
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.
(§ 122 ods. 1 ZKR v spojení s § 29 ods. 1 až 6 a 8 ).
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k
prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou (zákon č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov), v prihláške uvedie vyhlásenie, či
o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje,
inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. (§ 122 ods. 1 ZKR v spojení s § 29 ods. 1 až 6 a 8
).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 122 ods. 1 ZKR v spojení s § 29 ods. 1 až 6 a 8).
Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len
do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. (§ 122 ods. 2 ZKR)
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok. (§
122 ods. 3 ZKR)
Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby rozhodol, či sa
na prihlášku prihliada. (§ 122 ods. 4 ZKR)
Správca na podnet popretého veriteľa bez zbytočného odkladu predloží súdu prihlášku a) pohľadávky priznanej
rozhodnutím alebo iným podkladom, na základe ktorého by inak bolo možné nariadiť výkon rozhodnutia, alebo
vykonať exekúciu, b) pohľadávky, v ktorej bolo uplatnené zabezpečovacie právo registrované v registri záložných
práv, registrované v osobitnom registri, alebo zapísané v katastri nehnuteľností. (§ 125 ods. 1 ZKR)
Správca spolu s prihláškou pohľadávky predloží súdu listiny, ktoré predložil prihlasujúci veriteľ, uvedie zároveň svoje
stanovisko, či pohľadávka je a v akom rozsahu evidovaná v účtovníctve dlžníka, či je a v akom rozsahu a z akého
dôvodu namietaná dlžníkom alebo inými osobami. (§ 125 ods. 2 ZKR)
Správca spolu s prihláškou pohľadávky predloží súdu listiny, ktoré predložil prihlasujúci veriteľ, uvedie zároveň svoje
stanovisko, či pohľadávka je a v akom rozsahu evidovaná v účtovníctve dlžníka, či je a v akom rozsahu a z akého
dôvodu namietaná dlžníkom alebo inými osobami. Rozhodnutie odseku súd doručí správcovi a veriteľovi, o ktorého
právach spojených s popretou pohľadávkou rozhodoval; rozhodnutie sa nezverejňuje v Obchodnom vestníku. (§ 125
ods. 3 a 4 ZKR)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I dňa 7.10.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K023523
Spisová značka: 31K/57/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Miroslav Martinů, nar. 5. 5. 1984, bytom: Nižné Repaše 82, 053
71 Nižné Repaše, práv. zastúpený: Mgr. Juraj Berčo - advokát o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto
nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 22.09.2016:
-

Doložil Zoznam majetku v zmysle ust. § 4 vyhlášky č. 665/2005 Z.z. v platnom znení
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 31K/57/2016 vo vyššie stanovenej

lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu. (§ 14 ZKR).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. (§ 199 ZKR)
Okresný súd Košice I dňa 7.10.2016
JUDr. Július Tóth,
K023524
Spisová značka: 31K/44/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa : LOVIS s.r.o., IČO: 46 328 980, so sídlom Južná trieda 119,
040 01 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : MM ENERG, s.r.o., IČO: 45 603 553, so sídlom
Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka MM ENERG, s.r.o., IČO: 45 603 553, so sídlom Štefánikova trieda 52, 949
01 Nitra.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 10.10.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 14.10.2016

K023525
Spisová značka: 32K/47/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Slovak Sport s.r.o., so sídlom Piaristická
2, 949 01 Nitra, ktorého správcom je JUDr. Peter Sopko, so sídlom kancelárie správcu Paulínska 24, 917 01 Trnava,
o žiadosti správcu o uloženie povinnosti podať vylučovaciu žalobu, takto
rozhodol
I.
U k l a d á spoločnosti 2M media, s.r.o., so sídlom Staničná 8, 949 01 Nitra, IČO: 36 562 033, podať
proti správcovi JUDr. Petrovi Sopkovi, so sídlom kancelárie správcu Paulínska 24, 917 01 Trnava, žalobu na
vylúčenie majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu, zverejneného v Obchodnom vestníku OV
31/2016 dňa 16.2.2016 poradové čísla súpisu 18, 19, 21, 22, 23, 27,28, 29, 30, 32, 33, 34 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 70 a to v lehote 30 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
II.
P o u č u j e spoločnosť 2M media, s.r.o., so sídlom Staničná 8, 949 01 Nitra, IČO: 36 562 033 o tom,
že ak žalobu proti správcovi nepodá včas, predpokladá sa, že zahrnutie vecí do súpisu je nesporné.
III.
U k l a d á spoločnosti SK- Pro, s.r.o., so sídlom 951 43 Čakajovce č. 286, IČO: 36 544 515, podať
proti správcovi JUDr. Petrovi Sopkovi, so sídlom kancelárie správcu Paulínska 24, 917 01 Trnava, žalobu na
vylúčenie majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu, zverejneného v Obchodnom vestníku OV
31/2016 dňa 16.2.2016 poradové čísla súpisu 23, 33, 34, 35, 37, 56 a to v lehote 30 dní od právoplatnosti tohto
uznesenia.
IV.
P o u č u j e spoločnosť SK- Pro, s.r.o., so sídlom 951 43 Čakajovce č. 286, IČO: 36 544 515 o tom,
že ak žalobu proti správcovi nepodá včas, predpokladá sa, že zahrnutie vecí do súpisu je nesporné.
V.
U k l a d á Róbertovi Gregušovi, bytom 951 43 Čakajovce č. 286, podať proti správcovi JUDr. Petrovi
Sopkovi, so sídlom kancelárie správcu Paulínska 24, 917 01 Trnava, žalobu na vylúčenie majetku zapísaného do
súpisu všeobecnej podstaty úpadcu, zverejneného v Obchodnom vestníku OV 31/2016 dňa 16.2.2016 poradové číslo
súpisu 108 a to v lehote 30 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
VI.
P o u č u j e Róberta Greguša, bytom 951 43 Čakajovce č. 286 o tom, že ak žalobu proti správcovi
nepodá včas, predpokladá sa, že zahrnutie vecí do súpisu je nesporné.
VII.
U k l a d á spoločnosti REAL MST, s.r.o., so sídlom Komárňanská cesta 19, 940 01 Nové Zámky, IČO:
45 455 601 , podať proti správcovi JUDr. Petrovi Sopkovi, so sídlom kancelárie správcu Paulínska 24, 917 01
Trnava, žalobu na vylúčenie majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu, zverejneného v
Obchodnom vestníku OV 31/2016 dňa 16.2.2016 poradové čísla súpisu 64 a 69 a to v lehote 30 dní od právoplatnosti
tohto uznesenia.
VIII.
P o u č u j e spoločnosť REAL MST, s.r.o., so sídlom Komárňanská cesta 19, 940 01 Nové Zámky,
IČO: 45 455 601 o tom, že ak žalobu proti správcovi nepodá včas, predpokladá sa, že zahrnutie vecí do súpisu je
nesporné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 7.10.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K023526
Spisová značka: 32K/38/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Renáta Turczel, nar. 23.11.1970, bytom Na Vyhliadke
1683/45, 943 01 Štúrovo, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Renáta Turczel, nar. 23.11.1970, bytom Na
Vyhliadke 1683/45, 943 01 Štúrovo, takto
rozhodol
I.
U s t a n o v u j e Ing.Ladislava Bódiho, sídlo kancelárie správcu Mariánska 6, 949 01 Nitra za
predbežného správcu dlžníkovi Renáta Turczel, nar. 23.11.1970, bytom Na Vyhliadke 1683/45, 943 01 Štúrovo.
II.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať
súdu záverečnú
správu
o majetnosti
aleboSlovenskej
nemajetnosti
dlžníka
lehoteč. najneskôr
dní od ustanovenia.
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
republiky
podľa vzákona
200/2011 Z. do
z. o45
Obchodnom
vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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I.
U s t a n o v u j e Ing.Ladislava Bódiho, sídlo kancelárie správcu Mariánska 6, 949 01 Nitra za
predbežného správcu dlžníkovi Renáta Turczel, nar. 23.11.1970, bytom Na Vyhliadke 1683/45, 943 01 Štúrovo.
II.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať
súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 7.10.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K023527
Spisová značka: 2K/78/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: JUDr. Iveta Nyitraiová, nar.
10.01.1964, bytom Sázavského 15, 085 01 Bardejov, správcom ktorého je JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, so sídlom
kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva JUDr. Ing. Renáte Vorobeľovej, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, paušálnu odmenu za
výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 7.10.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K023528
Spisová značka: 1K/41/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov,
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, konajúci Mgr. Marcel Novotný, riaditeľ daňového úradu o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: Edita Kostolníková, nar. 08.02.1963, trvale bytom Sládkovičova 489, 059 35 Batizovce,
takto
rozhodol
Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia súdu predložil najmä:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
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
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
zákona č. nasledujúci
200/2011 Z. z.deň
o Obchodnom
vestníku v
Obchodnom vestníku,
sa považujú
na účely
tohto zákona
zapodľa
zverejnené
po ich zverejnení
a o199
zmene
a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Obchodnom vestníku (§
ZKR).
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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 10.10.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K023529
Spisová značka: 1K/41/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 1K/41/2016
vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
proti
dlžníkovi: Edita Kostolníková, nar. 08.02.1963, trvale bytom Sládkovičova 489, 059 35 Batizovce
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 28.11.2016 o 12:00 hod. na Okresnom súde 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, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom
súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh účastníka konania
odročené len vtedy, ak sa účastník konania alebo jeho zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
pojednávanieVydáva
a zároveň
od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od účastníka
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
konania možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu
16 stavu. Účastník konania, ktorý navrhuje odročenie
pojednávania došlo z dôvodu jeho nepriaznivého zdravotného
pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedel alebo mohol dozvedieť, alebo ho s
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ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
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Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh účastníka konania
odročené len vtedy, ak sa účastník konania alebo jeho zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od účastníka
konania možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu
pojednávania došlo z dôvodu jeho nepriaznivého zdravotného stavu. Účastník konania, ktorý navrhuje odročenie
pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedel alebo mohol dozvedieť, alebo ho s
prihliadnutím na všetky okolnosti mohol predpokladať. Ak súd zistí, že účastníkom konania uvedený dôvod na
odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí účastníka konania, ktorý odročenie navrhol.
Účastník konania, ktorý navrhuje odročenie pojednávania, je povinný uviesť telefónne číslo alebo elektronickú
adresu, na ktorú ho možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jeho návrhu na odročenie pojednávania (§ 183 CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených účastníkom konania a tieto dôvody neboli súdu následne
preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie
pojednávania nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť
včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú
schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Okresný súd Prešov
V Prešove 10.10.2016
JUDr. Štefan Tomašovský
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

spisová značka: 1K/41/2016
UPOVEDOMENIE
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spisová značka: 1K/41/2016
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje
dv.: 18.

sa

pojednávanie na deň 28.11.2016 o 12:00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č.

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Edita
Kostolníková, nar. 08.02.1963, trvale bytom Sládkovičova 489, 059 35 Batizovce a to
veriteľ č. 1: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
veriteľ č. 2: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta č.8 a 10, 813 63 Bratislava 1
veriteľ č. 3: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., generálne riaditeľstvo, Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie:
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom
súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
Okresný súd Prešov
V Prešove 10.10.2016
JUDr. Štefan Tomašovský
sudca

Okresný súd Prešov dňa 10.10.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K023530
Spisová značka: 4K/40/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Stanislav Kozák, nar. 26.10.1977,
podnikajúci pod obchodným menom Stanislav Kozák - TEOS-SK, s miestom podnikania Davidovská 300/13, 094 13
Sačurov, IČO: 41 632 001, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
do funkcie predbežného správcu dlžníka ustanovuje: JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie Rázusova 125,
093 01 Vranov nad Topľou;
ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť záver, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na
úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
dlžníka ukrátený
v dôsledku
právnych
úkonov,
pri ktorých
možno
odôvodnene
predpokladať
ich odporovateľnosť
a
a oodporovania
zmene a doplnení
niektorých
zákonov
na svojom
webovomvymáhateľnosť
sídle: www.justice.gov.sk
uviesť záver o možnosti
právnym
úkonom
dlžníka
a posúdiť
a prípadnú speňažiteľnosť
pohľadávok dlžníka;
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ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku
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093 01 Vranov nad Topľou;
ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť záver, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na
úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok
dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a
uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka a posúdiť vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť
pohľadávok dlžníka;
ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú správu do 20
dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).

Okresný súd Prešov dňa 10.10.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K023531
Spisová značka: 4K/17/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: GIPEX SK s. r. o., so sídlom Letná 5, 831 03 Bratislava,
IČO: 46 473 882, právne zast. Advokátska kancelária M Kojtalová, s.r.o., so sídlom Antona Bernoláka 51, 010 01
Žilina, IČO: 47 258 608, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MS - Bau, spol. s r.o. Prešov, so
sídlom Vodná 18, 080 01 Prešov, IČO: 36 458 791, takto
rozhodol
konkurzné konanie na majetok dlžníka MS - Bau, spol. s r.o. Prešov, so sídlom Vodná 18, 080 01 Prešov, IČO: 36
458 791, z dôvodu povolenej reštrukturalizácie dlžníka z a s t a v u j e.
v r a c i a navrhovateľovi preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1659,70 eura
zložený dňa 13.04.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu - položka 43/2016
(číslo účtovného dokladu 32/04-16).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 7.10.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K023532
Spisová značka: 4K/22/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Marta Surovčíková, nar. 25.7.1957,
bytom Chotčanská 142/47, 091 01 Stropkov, správcom ktorého je Mgr. Adrián Fabian, so sídlom kancelárie Tkáčska
2, 080 01 Prešov, o návrhu veriteľa: H. P. IMOBILIA, s.r.o., so sídlom Strmý Vŕšok 151, Bratislava-Záhorská Bystrica
841 06, IČO: 35 898 046, na zrušenie uznesení prijatých na prvej schôdzi veriteľov úpadcu, takto
rozhodol
zamieta návrh na zrušenie uznesenia č.1 prijatého na prvej schôdzi veriteľov úpadcu Marta Surovčíková, nar.
25.7.1957, bytom Chotčanská 142/47, 091 01 Stropkov konanej dňa 28.9.2016,
zamieta návrh na zrušenie uznesenia č. 2 prijatého na prvej schôdzi veriteľov úpadcu Marta Surovčíková, nar.
25.7.1957, bytom
Chotčanská 142/47, 091 01 Stropkov konanej dňa 28.9.2016,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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25.7.1957, bytom Chotčanská 142/47, 091 01 Stropkov konanej dňa 28.9.2016,
zamieta návrh na zrušenie uznesenia č. 2 prijatého na prvej schôdzi veriteľov úpadcu Marta Surovčíková, nar.
25.7.1957, bytom Chotčanská 142/47, 091 01 Stropkov konanej dňa 28.9.2016,
zamieta návrh na pozastavenie účinkov uznesení prijatých na prvej schôdzi veriteľov úpadcu Marta Surovčíková,
nar. 25.7.1957, bytom Chotčanská 142/47, 091 01 Stropkov konanej dňa 28.9.2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 10.10.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K023533
Spisová značka: 40NcKR/4/2014
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 40NcKR/4/2014
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka
Dubnica nad Váhom

Jana Zvěřinová, nar. 08.06.1972, bytom Pod hájom 1098/105, 018 41
nariaďuje pojednávanie

na deň 25.10.2016 o 10:30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
o zmene
zákonov
na svojom
webovom
sídle:na
www.justice.gov.sk
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CSP akniektorých
súd zistí,
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dôvod
odročenie pojednávania
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pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.

okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého
zdravotného
stavu.
Obchodný
vestník
198/2016
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Deň vydania: 14.10.2016
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 10.10.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K023534
Spisová značka: 40NcKR/24/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Butko, nar. 28.02.1969, trvale bytom Prosné 57,
018 01 Udiča, štátny občan Slovenskej republiky, o návrhu na povolenie oddlženia zo dňa 15.02.2016, takto
rozhodol
Súd návrh dlžníka: Milan Butko, nar. 28.02.1969, trvale bytom Prosné 57, 018 01 Udiča zo dňa 15.02.2016 doručený
súdu dňa 24.02.2016 na povolenie oddlženia z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný súd Trenčín písomne v
dvoch vyhotoveniach (§ 167 ods. 5 ZKR).
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody § 365 zákona č. 160/2015 Z. z.
Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh § 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č.
160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 10.10.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K023535
Spisová značka: 28NcKR/6/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka: Tibor Vavrík, narodený 18.09.1958, bydliskom
Trenčianska 293/38, 018 61 Beluša, občan Slovenskej republiky, správcom ktorého je JUDr. Mgr. Dušan Divko,
M.B.A., adresa kancelárie Kpt. Nálepku 346, 017 01 Považská Bystrica, o oddlžení dlžníka, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trenčín v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka: Tibor Vavrík, narodený 18.09.1958, bydliskom
Trenčianska 293/38, 018 61 Beluša, občan Slovenskej republiky, správcom ktorého je JUDr. Mgr. Dušan Divko,
M.B.A., adresa kancelárie Kpt. Nálepku 346, 017 01 Považská Bystrica, o oddlžení dlžníka, takto
rozhodol
Dlžník Tibor Vavrík, narodený 18.09.1958, bydliskom Trenčianska 293/38, 018 61 Beluša s a o d d l ž u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii/.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 10.10.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K023536
Spisová značka: 40K/33/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ASTRA INVEST SR, s. r. o. v
konkurze so sídlom M. R. Štefánika 9, 972 71 Nováky, IČO 44 309 830, zast. JUDr. Milanom Josefom Bešťákom,
trvale bytom Fialková ul. 521/2, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, ktorého správcom je JUDr. Ján Súkeník so sídlom
kancelárie Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S258, o návrhu správcu na uloženie povinnosti
podať vylučovaciu žalobu, takto
rozhodol
I. Súd určuje Jánovi Belkovi, nar. 26.10.1981, trvale bytom Na karasiny 247/19, 971 01 Prievidza a Barbore
Daňkovej, nar. 27.07.1984, trvale bytom 055 62 Prakovce 357, lehotu 30 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia na
podanie žaloby na Okresný súd Trenčín proti správcovi JUDr. Jánovi Súkeníkovi so sídlom kancelárie Stred 60/55,
017 01 Považská Bystrica, značka správcu S258, o vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu, a to
súpisovej zložky pod por. č. 6 - nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 4377, vedenom
Okresným úradom Prievidza pre katastrálne územie Nováky, okres Prievidza, Slovenská republika - pozemok,
parcela č. 266/39, zastavané plochy a nádvoria o výmere 490 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová
hodnota: 14 700 eur,
súpisovej zložky pod por. č. 7 - nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 4285, vedenom
Okresným úradom Prievidza pre katastrálne územie Nováky, okres Prievidza, Slovenská republika - pozemok,
parcela č. 266/19, zastavané plochy a nádvoria o výmere 798 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/8, súpisová
hodnota: 2 992,50 eura,
súpisovej zložky pod por. č. 8 - nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 4286, vedenom
Okresným úradom Prievidza pre katastrálne územie Nováky, okres Prievidza, Slovenská republika - pozemok,
parcela č. 266/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 697 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/16, súpisová
hodnota: 1 306,80 eura.
II. Ján Belko, nar. 26.10.1981, trvale bytom Na karasiny 247/19, 971 01 Prievidza a Barbora Daňková, nar.
27.07.1984, trvale bytom 055 62 Prakovce 357 sa poučujú, že pokiaľ žaloba nebude podaná včas, predpokladá sa,
že zahrnutie vyššie uvedených vecí do súpisu majetku podstát úpadcu je nesporné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Lehota na podanie vylučovacej žaloby začína plynúť, odo dňa faktického doručenia
súdneho rozhodnutia oprávnenej osobe.
Okresný súd Trenčín dňa 10.10.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K023537
Spisová značka: 40K/33/2015
Okresný súd Trenčín s pôsobnosťou veriteľského výboru v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
ASTRA INVEST SR, s. r. o. v konkurze so sídlom M. R. Štefánika 9, 972 71 Nováky, IČO 44 309 830, zast. JUDr.
Milanom Josefom Bešťákom, trvale bytom Fialková ul. 521/2, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, uznaného za malý,
ktorého správcom je JUDr. Ján Súkeník so sídlom kancelárie Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
S258, o žiadosti správcu
udelenie
súhlasu
s vylúčením
súpisových
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zo www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trenčín s pôsobnosťou veriteľského výboru v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
ASTRA INVEST SR, s. r. o. v konkurze so sídlom M. R. Štefánika 9, 972 71 Nováky, IČO 44 309 830, zast. JUDr.
Milanom Josefom Bešťákom, trvale bytom Fialková ul. 521/2, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, uznaného za malý,
ktorého správcom je JUDr. Ján Súkeník so sídlom kancelárie Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu
S258, o žiadosti správcu o udelenie súhlasu s vylúčením súpisových zložiek zo súpisu majetku takto
rozhodol
Udeľuje správcovi JUDr. Jánovi Súkeníkovi so sídlom kancelárie Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu S258 súhlas na vylúčenie nasledovných súpisových zložiek majetku zapísaných vo súpise všeobecnej
podstaty úpadcu ASTRA INVEST SR, s. r. o. v konkurze so sídlom M. R. Štefánika 9, 972 71 Nováky, IČO 44 309
830:
súpisová zložka por. č. 4 - pozemok parc. č. 266/52 (odčlenená z parc. č. 266/42), zastavané plochy a
nádvoria o výmere 19 m2, evidovaný na liste vlastníctva č. 4363, v katastrálnom území Nováky,
súpisová zložka por. č. 5 - pozemok parc. č. 266/51 (odčlenená z parc. č. 266/42), zastavané plochy a
nádvoria o výmere 19 m2, evidovaný na liste vlastníctva č. 4363, v katastrálnom území Nováky.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 10.10.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K023538
Spisová značka: 40K/34/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka ATC - Austrian Technik Consulting, s. r. o. so sídlom J.
Zemana 99/3141, 911 01 Trenčín, IČO 35 913 347, v mene ktorého koná likvidátor Ing. Jana Tomšíková, nar.
29.10.1966, trvale bytom J. Zemana 99/3141, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
ATC - Austrian Technik Consulting, s. r. o. so sídlom J. Zemana 99/3141, 911 01 Trenčín, IČO 35 913 347 takto
rozhodol
Konkurzné konanie voči dlžníkovi ATC - Austrian Technik Consulting, s. r. o. so sídlom J. Zemana 99/3141, 911 01
Trenčín, IČO 35 913 347 sa zastavuje pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho
zverejnením v Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto
ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní,
náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha (odvolací návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku ďalej ako
CSP). Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
neboli splnené procesné podmienky,
súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie
prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci
(§ 365 ods. 1 CSP).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 10.10.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K023539
Spisová značka: 40K/24/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Eva Hagarová, nar. 02.09.1970, trvale
bytom Lehotská 977/100, 972 71 Nováky, ktorá má pozastavenú podnikateľskú činnosť pod obchodným menom Eva
Hagarová - RADES s miestom podnikania Lehotská 977/100, 972 71 Nováky, IČO 41 600 096, ktorého správcom je
JUDr. Vladimír Fraňo so sídlom kancelárie Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S445, o
žiadosti správcu na poukázanie zloženého nevyčerpaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala správcovi JUDr. Vladimírovi
Fraňovi so sídlom kancelárie Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S445, preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eura na účet zriadený za účelom konkurzu, a to z
preddavku zloženého úpadcom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou reg. D19 47/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 10.10.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K023540
Spisová značka: 38K/40/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Róbert Mikuš, nar.
01.06.1969, bydliskom Osvienčimská 1718/16, 911 03 Trenčín, uznaného za malý, ktorého správcom je Mgr. Ing.
Miroslav Babeľa so sídlom kancelárie centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1562, na návrh
správcu uznesením č.k. 38K/40/2015-229 zo dňa 13.09. 2016 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.10.2016.

Okresný súd Trenčín dňa 10.10.2016
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K023541
Spisová značka: 38NcKR/4/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Michaela Švecová, nar. 7.3.1974, bydliskom
Strážovského 1171/5, Bánovce nad Bebravou, občan Slovenskej republiky o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Súd p o v o ľ u j e oddlženie dlžníčky: Michaela Švecová, nar. 7.3.1974, bydliskom Strážovského 1171/5,
Bánovce nad Bebravou.
II. Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu obchodná spoločnosť I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,
k. s. so sídlom kancelárie Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín, IČO 36 865 265, značka správcu S1436.
III. Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníčky, ktoré budú počas trojročného skúšobného obdobia podliehať
písomnému súhlasu správcu nasledovne:
- uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a právne úkony
dlžníčky smerujúce k skončeniu pracovného pomeru,
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na
obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
- úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných
právnických osôb,
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
- uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom
vyjadrení sumu 330 eur, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 160 eur v jednom
kalendárnom mesiaci,
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- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
- uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom
vyjadrení sumu 330 eur, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 160 eur v jednom
kalendárnom mesiaci,
- odmietnutie daru alebo dedičstva.
IV. Dlžníčka je p o v i n n á počas trojročného skúšobného obdobia na konci každého skúšobného
roka poskytnúť správcovi na uspokojenie svojich záväzkov peňažné prostriedky v sume 1.500,- eur; ak táto suma
presiahne 70 % čistého príjmu dlžníčky za uplynulý skúšobný rok, je dlžníčka povinná poskytnúť správcovi peňažné
prostriedky v sume najviac vo výške 70 % svojho čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok.
V. Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia bez zbytočného odkladu oznamovať
súdu všetky významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníčkou.
VI. Správca je p o v i n n ý vždy na konci skúšobného roka podať súdu podrobnú správu o plnení povinností
dlžníčky počas uplynulého skúšobného roka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 10.10.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudkyňa
K023542
Spisová značka: 23K/36/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VVL INVEST, s.r.o., IČO: 35 902 124, Tamaškovičova
17, 917 01 Trnava, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a dlžníka: VVL INVEST, s.r.o., IČO: 35 902 124, Tamaškovičova 17, Trnava, aby sa v lehote 20
dní od doručenia tejto výzvy písomne vyjadril k návrhu doručenému mu spolu s touto výzvou a zároveň osvedčil svoju
platobnú schopnosť.
Súd v y z ý v a dlžníka: VVL INVEST, s.r.o., IČO: 35 902 124, Tamaškovičova 17, Trnava, aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30
dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania.
Súd v y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí s rozhodnutím
vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Súd dlžníka p o u č u j e, že ak sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia k návrhu nevyjadrí a
neosvedčí svoju platobnú schopnosť, bude na jeho majetok vyhlásený konkurz.
Súd p o u č u j e dlžníka o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinností v konkurze a to s poukazom na
ustanovenie § 239, § 240, § 242 a § 243 Trestného zákona.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi alebo poverenému zamestnancovi súdu, ak so zreteľom
na jeho pomer k veci, k stranám, ich zástupcom, alebo osobám zúčastneným na konaní, možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené,
proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca alebo poverený zamestnanec súdu vylúčený a kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela, a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
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pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené,
proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca alebo poverený zamestnanec súdu vylúčený a kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela, a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, súd
neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 4.10.2016
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K023543
Spisová značka: 23K/36/2016
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Hlavná č. 49, 917 83 Trnava, ( 0338821511, fax: 033/88 21 191
elektronická adresa: podatelnaOSTT@justice.sk

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
23K/36/2016

Vybavuje/linka
OS Trnava/21200,517

Trnava
10.10.2016

VEC
Upovedomenie veriteľov o termíne pojednávania
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava,
Hlboká 8/1, Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VVL INVEST, s.r.o., IČO: 35 902 124,
Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava, upovedomuje veriteľov označených v návrhu:
Veriteľ č. 1 : SR - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 01 Trnava
Veriteľ č. 2 : Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, Bratislava
o termíne pojednávania, ktoré je nariadené na deň:
08.11.2016 o 15:00 hod. , č. d. 244 , prízemie, budova Okresného súdu Trnava.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým
sa končí dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo
veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.
JUDr. Jana Tóthová
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia:

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.10.2016
JUDr. Jana Tóthová, 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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K023544
Spisová značka: 23K/36/2016

PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 23K/36/2016
Vo veci
navrhovateľa-veriteľa:

proti dlžníkovi:

Slovenská republika, Daňový úrad Trnava
Hlboká 8/1, 917 65 Trnava
VVL INVEST, s.r.o., IČO: 35 902 124
Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
nariaďuje sa pojednávanie na deň
08.11.2016 o
15:00 hod.
na OKRESNÝ SÚD TRNAVA, Hlavná č. 49 , v miestnosti č. dv.: 244 posch.: 1.poschodie,
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa
bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu
do výšky 820,-eur.
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd
zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde
alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí
dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci
samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA, dňa 10.10.2016
JUDr. Jana Tóthová
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia:

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.10.2016
JUDr. Jana Tóthová, Sudca
K023545
Spisová značka: 5K/1/2015

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Roman Tonhauser, nar. 22.11.1969,
bytom ul. Timravy 1102/8, 036 01 Martin, správcom ktorého je: JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, v časti o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie je prípustné odvolanie. Odvolanie môže podať správca a veriteľ, ktorého
zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v
Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).

Okresný súd Žilina dňa 10.10.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K023546
Spisová značka: 4NcKR/5/2011
Okresný súd Žilina v právnej veci povoleného oddlženia dlžníčky: Vlasty Reguliovej, nar. 15.12.1972, bytom Bajzova
2415/24, Žilina, správcom ktorej je: JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie: Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina,
v časti o oddlžení dlžníčky, takto
rozhodol
Dlžníčku Vlastu Reguliovú, nar. 15.12.1972, bytom Bajzova 2415/24, Žilina, oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 10.10.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K023547
Spisová značka: 2K/13/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: IV. Capital, a.s., so sídlom Podhora 26,
034 01 Ružomberok, IČO: 44 179 596, právne zastúpenému: JUDr. Petrom Gruberom, advokátom so sídlom Janka
Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica, správcom ktorého je Mgr. Andrea Šperková, so sídlom kancelárie Palárikova 76,
022 01 Čadca, v časti o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za činnosť správcu do konania prvej schôdze
veriteľov, takto
rozhodol
Priznáva správcovi: HMG Recovery, k.s. so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 333 908,
paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2 788,28 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho
neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. O sťažnosti
rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť
zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je
súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
Okresný súd Žilina dňa 10.10.2016
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Okresný súd Žilina dňa 10.10.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K023548
Spisová značka: 5NcKR/2/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka: Mgr. Michal Čuboň, nar. 13.12.1983, Jilemnického
4007/53, 036 01 Martin, zastúpeného: JUDr. Matúšom Lemešom, advokátom so sídlom Kuzmányho 29, 040 01
Košice, správcom ktorého je: JUDr. Anna Machajdová, so sídlom kancelárie: Budovateľská 516/2, 038 53 Turany,
takto
rozhodol
I. O d v o l á v a z funkcie správcu: JUDr. Annu Machajdovú, so sídlom kancelárie: Budovateľská 516/2, 038 53
Turany.
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Ing. Tomáša Fioleka, so sídlom kancelárie: Mudroňova 43, 036 01 Martin.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 10.10.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K023549
Spisová značka: 5K/13/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Strapec, nar. 06.02.1976, Hôrky
238/4, 034 91 Hubová, správcom ktorého je: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01
Žilina, IČO: 46 333 908, takto

rozhodol
Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka
predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o
vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí
mimo iné skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise
majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav
na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako tisíc eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
Správca je povinný súdu oznámiť zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, zostavený podľa § 96 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. a zároveň ho predložiť do 5 dní odo dňa zverejnenia oznamu o jeho zostavení v Obchodnom
vestníku spolu s uvedením celkového výťažku dosiahnutého v konkurze tak, aby bolo možné overiť správnosť
výpočtu výšky súdneho poplatku za konkurzné konanie a správnosť výpočtu odmeny správcu zo speňaženia.
Správca je povinný doručiť súdu návrh čiastočného a konečného rozvrhu výťažku, a to ešte pred jeho
predložením príslušnému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné náležitosti a
prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
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predložením príslušnému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné náležitosti a
prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
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Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 7.10.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K023550
Spisová značka: 5K/13/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Strapec, nar. 06.02.1976, Hôrky
238/4, 034 91 Hubová, správcom ktorého je: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01
Žilina, IČO: 46 333 908, takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR na
účet správy podstaty.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina dňa 02.08.2016,
vedený pod položkou registra 124/2016, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./.

Okresný súd Žilina dňa 7.10.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
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K023551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Máčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Ohaj 94, 941 43 Dolný Ohaj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1971
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/58/2015 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/58/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznámenie správcu podľa § 96 ods. 2 ZKR
Správca úpadcu týmto v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 ZKR oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh všeobecnej podstaty.
Dotknuté osoby podľa § 96 ods. 3 ZKR sú oprávnené do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom
vestníku nahliadať do zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate u správcu a v uvedenej lehote namietať
u správcu poradie pohľadávky proti podstate svojím podaním na predpísanom tlačive. Námietka musí byť podaná
včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
iTRUSTee Recovery, k.s., správca

K023552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Papcun
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov Mieru 11, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.9.1940
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 30K/5/2014 - S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/5/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zimová Marcela, Krosnianska 95, 040 22 Košice
zástupca veriteľov v konkurznom konaní úpadcu:
Jozef Papcun, nar. 19.09.1940, bytom Obrancov Mieru 11, 040 01 Košice.
číslo konania: 30K/5/2014, Okresný súd Košice I

Udelenie záväzného pokynu k speňažovaniu nehnuteľností
Týmto udeľujem záväzný pokyn k speňaženiu nižšie uvedených nehnuteľností, zapísaných v súpise majetku pre
všeobecnú podstatu v konkurznom konaní úpadcu Jozef Papcun, nar. 19.09.1940, bytom Obrancov Mieru 11, 040
01 Košice, vedenom na Okresnom súdu Košice I, č. k. 30K/5/2014.
Správca speňaží nižšie špecifikovaný majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu v súlade s ust. § 93 ods. 1 ZKR
priamym predajom spoluvlastníkovi a osobe blízkej úpadcovi: Ján Petrov, nar. 07.10.1952, r. č. XXXXXX/XXX,
bytom Jakobyho 7, 040 01 Košice. Správca písomne vyzve Jána Petrova k uplatneniu predkupného práva spolu
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bytom Jakobyho 7, 040 01 Košice. Správca písomne vyzve Jána Petrova k uplatneniu predkupného práva spolu
s pripojeným návrhom kúpnej zmluvy na kúpnu cenu 400- €. Ak návrh na uzavretie kúpnej zmluvy nebude prijatý do
60 dní od jeho prevzatia, návrh sa bude považovať za neakceptovaný. Zástupca veriteľov následne udelí správcovi
ďalší záväzný pokyn.
Predmetom speňaženia je spoluvlastnícky podiel k nasledovným nehnuteľnostiam:

Por.č. Popis

1.

Súpisová hodnota

Spoluvlastnícky
podiel

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom územi Veľký Folkmár, 28 447,76 €
obec Veľký Folkmár, okres Gelnica, zapísané na LV č. 1041, hodnota
spoluvlastníckeho 83/32800
Katastrálny odbor Okresného úradu Gelnica
podielu 71,99 €

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

súpisová hodnota

1069/ 3

18

Zastavané plochy a nádvoria

36,00 €

PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu
Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

súpisová hodnota

460

57334

Trvalé trávne porasty

968,94 €

704

50731

Trvalé trávne porasty

857,35 €

769

10644

Trvalé trávne porasty

179,88 €

798

11499

Trvalé trávne porasty

194,33 €

916

4407

Trvalé trávne porasty

74,48 €

919

21242

Trvalé trávne porasty

358,99 €

921

110177

Trvalé trávne porasty

1 861,99 €

960

2192

Trvalé trávne porasty

37,04 €

981

2291

Trvalé trávne porasty

38,72 €

982

4845

Trvalé trávne porasty

81,88 €

989

43707

Trvalé trávne porasty

738,65 €

1013

9912

Trvalé trávne porasty

167,51 €

1129/ 1

94

Trvalé trávne porasty

1,59 €

1129/ 2

181308

Trvalé trávne porasty

3 064,11 €

1877

2650

Trvalé trávne porasty

44,79 €

1896

1582

Trvalé trávne porasty

26,74 €

2045

46977

Trvalé trávne porasty

793,91 €

2083/ 1

182

Trvalé trávne porasty

3,08 €

2083/ 2

149255

Trvalé trávne porasty

2 522,41 €

2083/ 5

116

Trvalé trávne porasty

1,96 €

2083/ 6

909

Trvalé trávne porasty

15,36 €

2083/ 7

262

Trvalé trávne porasty

4,43 €

2083/ 8

82

Trvalé trávne porasty

1,39 €

2083/ 9

459

Trvalé trávne porasty

7,76 €

2083/ 11

135

Trvalé trávne porasty

2,28 €

2083/ 12

219

Trvalé trávne porasty

3,70 €

2083/ 13

676

Trvalé trávne porasty

11,42 €

2083/ 14

56

Trvalé trávne porasty

0,95 €

2083/ 15

2671

Trvalé trávne porasty

45,14 €

2083/ 16

539

Trvalé trávne porasty

9,11 €

2147

11999

Trvalé trávne porasty

202,78 €

2399/400

201672

Trvalé trávne porasty

3 408,26 €
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2415

4957

Trvalé trávne porasty

83,77 €

2452/ 1

15999

Trvalé trávne porasty

270,38 €

2452/ 2

251

Trvalé trávne porasty

4,24 €

2568/ 1

1349

Orná pôda

123,97 €

2568/ 2

6382

Orná pôda

586,51 €

2568/ 3

7

Orná pôda

0,64 €

2568/ 4

78

Orná pôda

7,17 €

2568/ 5

9073

Orná pôda

833,81 €

2583

4807

Orná pôda

441,76 €

2632

14224

Trvalé trávne porasty

240,39 €

2639

5298

Trvalé trávne porasty

89,54 €

2640

9226

Trvalé trávne porasty

155,92 €

2641

44614

Trvalé trávne porasty

753,98 €

2728/ 1

5719

Trvalé trávne porasty

96,65 €

2728/ 2

518

Trvalé trávne porasty

8,75 €

2728/ 3

36191

Trvalé trávne porasty

611,63 €

2769/ 1

87

Trvalé trávne porasty

1,47 €

2769/ 2

5334

Trvalé trávne porasty

90,14 €

2769/ 3

3687

Trvalé trávne porasty

62,31 €

2769/ 4

37

Trvalé trávne porasty

0,63 €

2787

28610

Trvalé trávne porasty

483,51 €

2792

5985

Trvalé trávne porasty

101,15 €

2935

3085

Trvalé trávne porasty

52,14 €

3086

188455

Trvalé trávne porasty

3 184,89 €

3090

60180

Trvalé trávne porasty

1 017,04 €

3091

10848

Trvalé trávne porasty

183,33 €

3153/ 3

2815

Trvalé trávne porasty

47,57 €

3153/ 4

73795

Trvalé trávne porasty

1 247,14 €

3171

28008

Trvalé trávne porasty

473,34 €

3212/ 4

36597

Trvalé trávne porasty

618,49 €

3212/ 5

71

Trvalé trávne porasty

1,20 €

3250/ 3

7

Trvalé trávne porasty

0,12 €

3250/ 4

15505

Trvalé trávne porasty

262,03 €

3250/ 5

3632

Trvalé trávne porasty

61,38 €

3250/ 7

4303

Trvalé trávne porasty

72,72 €

3280/ 1

456

Trvalé trávne porasty

7,71 €

3280/ 2

5

Trvalé trávne porasty

0,08 €

3280/ 3

7525

Trvalé trávne porasty

127,17 €

3348

9271

Trvalé trávne porasty

156,68 €

3368/ 2

9200

Trvalé trávne porasty

155,48 €

SPOLU:

28 447,76 €

Por.č. Popis

2.

Súpisová hodnota

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom územi Veľký Folkmár, 1
677,62
€
obec Veľký Folkmár, okres Gelnica, zapísané na LV č. 709, Katastrálny spoluvlastníckeho
odbor Okresného úradu Gelnica
4,25 €

Spoluvlastnícky
podiel

hodnota
podielu 83/32800

15.09.2014

PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu
súpisová
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Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

459

19314

Trvalé trávne porasty

súpisová
hodnota
326,00 €

653

3597

Trvalé trávne porasty

60,79 €

654

3597

Trvalé trávne porasty

60,79 €

913

3309

Trvalé trávne porasty

55,92 €

914

1482

Trvalé trávne porasty

25,05 €

920

1655

Trvalé trávne porasty

27,97 €

959

4158

Orná pôda

382,12 €

1486/ 2

70

Orná pôda

6,43 €

1486/ 3

51

Orná pôda

0,86 €

2401

23238

Trvalé trávne porasty

392,72 €

92379/ 1

2051

Orná pôda

188,49 €

93550

8362

Trvalé trávne porasty

141,32 €

93551

542

Trvalé trávne porasty

9,16 €

SPOLU:

1 677,62 €

V Košiciach dňa 29.06.2016

________________
Marcela Zimová

K023553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Chovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chorvátska 486/8, 900 82 Blatné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1977
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/38/2016 S 1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/38/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie o čísle účtu na účely popierania
iTRUSTee Recovery, k.s., správca úpadcu: Ján Chovan, nar. 08.04.1977, Chorvátska 486/8, 900 82 Blatné, SR,
týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu
veritelia skladať kauciu pre popretie prihlásených pohľadávok. Predmetný účet je vedený v Sberbank Slovensko,
a.s., IBAN: SK45 3100 0000 0010 0017 8882
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
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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.
iTRUSTee Recovery, k.s., správca

K023554
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
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 10. 10. 2016 správca v OV zverejnil oznámenie o zvolaní v poradí druhej schôdze veriteľov úpadcu:Ing. Peter
Gic v konkurze, nar. 26. 5. 1966, bytom Bernolákova 5, 040 11 Košice.
Toho istého dňa bolo správcovi doručené uznesenie Okresného súdu Košice I, č. k.: 31K/27/2016 - 150, zo dňa 3.
10. 2016, ktorým súd odvolal správcu podstaty a zvolal schôdzu veriteľov.
Na základe uvedeného správca ruší zvolanie druhej schôdze veriteľov na deň 15.11.2016 s miestom konania
v kancelárii správcu. Platí termín a miesto konania schôdze veriteľov určené Okresným súdom Košice I.
V Košiciach
doc. JUDr. Ján Pirč, CSc.

K023555
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Popunda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
783/3 Kukučínova, 962 31 Sliač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1975
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/57/2016 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/57/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu: Juraj Popunda, bytom Kukučínova 783/3, 962 31
Sliač, nar. 10.09.1975, týmto oznamuje, že v súlade s ust. § 34 ods. 1 zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 21.11.2016 o 11:00 hod. v kancelárii
správcu na adrese: Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica.
Program schôzde:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie schôdze
Informácia o stave konania
Hlasovanie veriteľov o výmene, resp. potvrdení správcu
Voľba zástupcu veriteľov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Záver
Prezentácia veriteľov začne o 10:45 hod. Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby
aj výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace, zástupca veriteľa plnou mocou, resp. poverením na
zastupovanie.
V Banskej Bystrici, dňa 11.10.2016

K023556
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Mandela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ptičie 54, 067 41 Ptičie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K 11/2014 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K 11/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca úpadcu Daniel Mandela, nar. 30.3.1981, 067 41 Ptičie 54, zvoláva v zmysle § 34 ďalšiu schôdzu
veriteľov, ktorá sa bude konať na adrese : Hlavná 13. Prešov, v kancelárii správcu dňa 7.11.2016 o 9.00 hod. s
týmto programom : 1. otvorenie, 2. voľba zástupcu veriteľov, 3. záver.
Pri prezentácii predložia veritelia alebo zástupcovia veriteľov oprávnenie konať v mene veriteľov plnomocenstvo
alebo poverenie na zastupovanie, doklad totožnosti a výpis z obchodného registra veriteľa.

K023557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Neded 39, 925 85 Neded
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.9.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/29/2015 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/29/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 18/
Opis súpisovej zložky majetku:
Peňažná pohľadávka:

Celková suma: 138,98 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: výkon práce, časť mzdy za mesiac september 2016,
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Dlžník: 2KK, s. r. o., Hollého 9, 927 05 Šaľa, IČO: 48 252 042
Dátum splatnosti: september 2016
Súpisová hodnota: 138,98 EUR
Deň zápisu: 7. 10. 2016

V Piešťanoch, dňa 7. 10. 2016

K023558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Semaňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suchá Hora 39, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1964
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/17/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/17/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca úpadcu Ing. Ján Semaňák. v súlade s § 76 ods. 2 ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
Pozemky:

Druh

Výmera v m2 Štát obec

K.ú.

č. LV p.č.

Spoluvlastnícky podiel úpadcu Súpisová hodnota

Orná pôda

632

SR Abrahámovce Abrahámovce 330

240

1/2016

0,31 €

Orná pôda

1237

SR Abrahámovce Abrahámovce 330

241

1/2016

0,61 €

Lesné pozemky

15676

SR Abrahámovce Abrahámovce 330

242

1/2016

4,00 €

Lesné pozemky

9017

SR Abrahámovce Abrahámovce 332

197/10 1/1440

3,00 €

Trvalé trávne porasty 1061

SR Abrahámovce Abrahámovce 332

235

1/1440

0,21 €

Orná pôda

1623

SR Abrahámovce Abrahámovce 332

236

1/1440

1,10 €

Lesné pozemky

137545

SR Abrahámovce Abrahámovce 332

237

1/1440

47,75 €

Lesné pozemky

28191

SR Abrahámovce Abrahámovce 332

247/1

1/1440

9,75 €

Lesné pozemky

171211

SR Abrahámovce Abrahámovce 334

247/2

1/4608

18,50 €

Lesné pozemky

1371

SR Abrahámovce Abrahámovce 334

248

1/4608

0,15 €
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Lesné pozemky

6196

SR Abrahámovce Abrahámovce 334

252

1/4608

0,65 €

Lesné pozemky

39210

SR Abrahámovce Abrahámovce 334

253

1/4608

4,25 €

Lesné pozemky

15024

SR Abrahámovce Abrahámovce 334

254

1/4608

1,60 €

Lesné pozemky

43862

SR Abrahámovce Abrahámovce 334

256

1/4608

4,75 €

Ostatné plochy

293

SR Kežmarok

Kežmarok

2117 5052/35 1/2

2 930,00 €

Orná pôda

231

SR Kežmarok

Kežmarok

2117 5052/84 1/2

346,50 €

Orná pôda

8118

SR Levoča

Levoča

5673 5248

1/288

28,00 €

Orná pôda

4180

SR Levoča

Levoča

5673 5736/3 1/288

15,50 €

Trvalé trávne porasty 796

SR Levoča

Levoča

5685 5271

3,30 €

Orná pôda

5365

SR Levoča

Levoča

5685 5272/1 1/72

74,00 €

Orná pôda

3829

SR Levoča

Levoča

5685 5272/2 1/72

53,00 €

Trvalé trávne porasty 621

SR Levoča

Levoča

5796 5645

1/288

0,60 €

Orná pôda

10274

SR Levoča

Levoča

5796 5646

1/288

35,00 €

Orná pôda

2051

SR Levoča

Levoča

5860 5787/2 1/288

7,00 €

Orná pôda

7684

SR Levoča

Levoča

5860 5787/4 1/288

26,00 €

Orná pôda

5533

SR Levoča

Levoča

5888 5973

1/144

38,00 €

Orná pôda

4931

SR Vlkovce

Vlkovce

178

141/2

1/864

5,70 €

Orná pôda

723

SR Vlkovce

Vlkovce

178

142/2

1/864

0,80 €

Orná pôda

5658

SR Vlkovce

Vlkovce

178

212

1/864

6,50 €

Orná pôda

2881

SR Vlkovce

Vlkovce

178

268/1

1/864

3,30 €

Trvalé trávne porasty 1345

SR Vlkovce

Vlkovce

178

268/2

1/864

0,45 €

Orná pôda

2895

SR Vlkovce

Vlkovce

178

285/2

1/864

3,30 €

Trvalé trávne porasty 3931

SR Vlkovce

Vlkovce

178

378

1/864

1,35 €

Orná pôda

4224

SR Vlkovce

Vlkovce

284

343/2

1/432

9,70 €

Trvalé trávne porasty 2158

SR Vlkovce

Vlkovce

284

344/2

1/432

1,50 €

1/72
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SKP, k.s., správca úpadcu Ing. Ján Semaňák

K023559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Šiška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budatínska 17, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1969
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3K/36/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/36/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 76 ods. 2 ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:

Iná majetková hodnota:
Popis

Súpisová hodnota v €

Podstata

Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

663,88 €

všeobecná

SKP, k.s., správca úpadcu Ľubomír Šiška

K023560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fritzová Zuzana, PhDr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soblahovská 1105/11, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/39/2016 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/39/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Beata Krausová, správca majetku úpadcu PhDr. Zuzana Fritzová, nar. 24.06.1979, trvale bytom
Soblahovská 1105/11, 911 01 Trenčín, zvoláva prvú schôdzu veriteľov (v súlade s ustanoveniami § 34 ods. 1 a
ods. 4 z. č. 7/2005 Z.z.), ktorá sa bude konať v pondelok 21.11.2016 o 10.00 hod. v kancelárii správcu v Dubnici
nad Váhom, na Bratislavskej ul. 354/32.

Program schôdze:
1. Otvorenie
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2. Správa o stave konkurzu a činnosti správcu.
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR.
4. Voľba zástupcu veriteľov.
5. Rôzne.
Prezentácia veriteľov začne o 9,45 hod. Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis
z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa originál alebo osvedčená fotokópia a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo
poverenia musí vyplývať zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ak nejde o
zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo veci vyhláseného konkurzu a účasť na
schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o zastupovanie advokátom, musí byť
úradne osvedčený.

K023561
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Kačerik Tulec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mukačevská 47, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/58/2012/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/58/2012
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

JUDr. Stanislav Oravec, správca úpadcu: Mgr. Ladislav Kačerik Tulec, Mukačevská 47, 080 01 Prešov, zvoláva
schôdzu veriteľov na deň 31.10.2016 o 09.00 hod. s miestom konania Hlavná 19, 080 01 Prešov.
Program schôdze veriteľov:
1.

Prezentácia

2.

Otvorenie schôdze

3.

Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania

4.

Voľba zástupcu veriteľov

5.

Rôzne, záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z Obchodného ( Živnostenského )
registra SR. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc s úradne overeným podpisom splnomocniteľa a doklad
totožnosti.

JUDr. Stanislav Oravec, správca

K023562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Žigmundová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 8801/70, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1948

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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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová
Sídlo správcu:
Skuteckého 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 7/2015 S1305
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 7/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty dlžníka Oľga Žigmundová, nar. 29.12.1948, bytom Unionka 8801/70, 960 01 Zvolen,
týmto v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu a v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje:
4. KOLO VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
na predaj majetku dlžníka mimo dražby v celkovej súpisovej hodnote 11.264,55 Eur, za ponuku minimálne
60% zo súpisovej hodnoty, a to konkrétne:
Všeobecná podstata:
Por.č. Druh pozemku
Parcelné číslo Výmera v m2 Číslo LV Okres/katastrálne územie Spoluvlastnícky podiel Súpisová hodnota v EUR
Parcely
1.
Záhrada
27
1107
304
Krupina/Čabradský Vrbovok 1/12
321,95
Združené parcely
2.
Záhrada
204
343
304
Krupina/Čabradský Vrbovok 1/12
99,74
3.
Trvalý trávnatý porast 596
4049
304
Krupina/Čabradský Vrbovok 1/12
23,62
4.
Trvalý trávnatý porast 632
735
304
Krupina/Čabradský Vrbovok 1/12
4,29
5.
Trvalý trávnatý porast 664
4011
304
Krupina/Čabradský Vrbovok 1/12
23,40
6.
Trvalý trávnatý porast 727
950
304
Krupina/Čabradský Vrbovok 1/12
5,54
7.
Trvalý trávnatý porast 735
3592
304
Krupina/Čabradský Vrbovok 1/12
20,95
8.
Trvalý trávnatý porast 975
24472
304
Krupina/Čabradský Vrbovok 1/12
142,75
9.
Orná pôda
976
49849
304
Krupina/Čabradský Vrbovok 1/12
1039,35
10. Trvalý trávnatý porast 977
1570
304
Krupina/Čabradský Vrbovok 1/12
9,16
11. Orná pôda
1040
2113
304
Krupina/Čabradský Vrbovok 1/12
44,06
12. Trvalý trávnatý porast 1041
2721
304
Krupina/Čabradský Vrbovok 1/12
15,87
13. Orná pôda
1042
1965
304
Krupina/Čabradský Vrbovok 1/12
40,97
14. Orná pôda
1043
3120
304
Krupina/Čabradský Vrbovok 1/12
65,05
15. Trvalý trávnatý porast 1053
2319
304
Krupina/Čabradský Vrbovok 1/12
13,53
16. Orná pôda
1054
11204
304
Krupina/Čabradský Vrbovok 1/12
233,60
17. Trvalý trávnatý porast 1057
8340
304
Krupina/Čabradský Vrbovok 1/12
48,65
18. Orná pôda
1073
11734
304
Krupina/Čabradský Vrbovok 1/12
244,65
19. Trvalý trávnatý porast 1074
14253
304
Krupina/Čabradský Vrbovok 1/12
83,14
20. Orná pôda
1075
7242
304
Krupina/Čabradský Vrbovok 1/12
151,00
21. Orná pôda
1076
10526
304
Krupina/Čabradský Vrbovok 1/12
219,47
22. Orná pôda
1091
644
304
Krupina/Čabradský Vrbovok 1/12
13,43
23. Trvalý trávnatý porast 1215
15038
304
Krupina/Čabradský Vrbovok 1/12
87,72
24. Orná pôda
1271
7095
304
Krupina/Čabradský Vrbovok 1/12
147,93
25. Trvalý trávnatý porast 1325
58311
304
Krupina/Čabradský Vrbovok 1/12
340,15
26. Lesný pozemok
1451/1
108540
304
Krupina/Čabradský Vrbovok 1/12
2982,14
27. Trvalý trávnatý porast 1476
399
304
Krupina/Čabradský Vrbovok 1/12
2,33
28. Trvalý trávnatý porast 1477
7432
304
Krupina/Čabradský Vrbovok 1/12
43,35
29. Trvalý trávnatý porast 1506
397
304
Krupina/Čabradský Vrbovok 1/12
2,31
30. Trvalý trávnatý porast 1507
1626
304
Krupina/Čabradský Vrbovok 1/12
9,48
31. Trvalý trávnatý porast 1616
1410
304
Krupina/Čabradský Vrbovok 1/12
8,22
32. Trvalý trávnatý porast 1642
3686
304
Krupina/Čabradský Vrbovok 1/12
21,50
33. Trvalý trávnatý porast 1646
2711
304
Krupina/Čabradský Vrbovok 1/12
15,81
34. Trvalý trávnatý porast 1647
1478
304
Krupina/Čabradský Vrbovok 1/12
8,62
Združené parcely
35. Trvalý trávnatý porast 251
2905
357
Krupina/Čabradský Vrbovok 5/96
10,59
36. Trvalý trávnatý porast 252
3152
357
Krupina/Čabradský Vrbovok 5/96
11,49
Združené parcely
37. Orná pôda
1113/1
7597
445
Krupina/Čabradský Vrbovok 5/72
132,00
38. Trvalý trávnatý porast 1113/2
1329
445
Krupina/Čabradský Vrbovok 5/72
6,46
Parcely
39. Lesný pozemok
1230
37722
448
Krupina/Čabradský Vrbovok 17/3552
59,52
40. Lesný pozemok
1233
40827
448
Krupina/Čabradský Vrbovok 17/3552
64,42
41. Lesný pozemok
1235/1
8824
448
Krupina/Čabradský Vrbovok 17/3552
13,92
42. Lesný pozemok
1321
33895
448
Krupina/Čabradský Vrbovok 17/3552
53,48
Združené parcely

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Lesný pozemok
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1323
1228
1234
491

163544
144291
357016
172400

448
448
448
448

Krupina/Čabradský Vrbovok 17/3552
Krupina/Čabradský Vrbovok 17/3552
Krupina/Čabradský Vrbovok 17/3552
Krupina/Čabradský Vrbovok 17/3552

258,06
227,68
263,35
272,04

1450

121813

502

Krupina/Čabradský Vrbovok

3346,81
11.264,55 EUR

1/12

Podmienky 4. kola verejného ponukového konania:
1.) Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového
konania v obchodnom vestníku (pričom ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho
faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku) osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Zdenka
Tökölyová Majerová, Skuteckého 23, 974 01 Banská Bystrica v zalepených obálkach s označením:
„PONUKA-KONKURZ-NEOTVÁRAŤ č. k.: 2K 7/2015“.
2.) Obálka s ponukou musí obsahovať:
-

meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu,

-

špecifikáciu majetku o kúpu ktorého má záujem,

-

výšku ponúkanej kúpnej ceny.

3.) Záujemca je povinný uhradiť kúpnu cenu pred podpisom kúpnej zmluvy.
4.) Podmienkou akceptácie ponuky je doručenie ponuky záujemcu včas. Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať
niektoré z vyššie uvedených údajov alebo dokladov má právo správca odmietnuť a neprihliadať na ňu. Správca si
vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky v prípade ich nevýhodnosti. V prípade ak dôjde k stretu
ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, má prednosť tá ponuka, ktorá bola
doručená správcovi skôr.
5.) Bližšie informácie ohľadom speňažovaného majetku je možné získať na tel. čísle: 0907 889 961 alebo e-mailom:
zdenka.majerova@gmail.com, prípadne osobne v kancelárii správcu po dohode so správcom.
6.) Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 3 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na
zasielanie ponúk v kancelárii správcu za prítomnosti príslušného orgánu.
7.) Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 10 kalendárnych dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk. Víťazný záujemca je povinný uzavrieť Kúpnu zmluvu v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa
doručenia výzvy správcu na uzavretie Kúpnej zmluvy.
8.) Správca má právo odmietnuť cenu, ktorá bude nižšia ako stanovená minimálna hodnota.
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca

K023563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Michlo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuraľany 122, 935 64 Kuraľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/78/2015 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/78/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
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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Iná majetková hodnota
popis: v zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
súpisová hodnota a mena: 87,31 €

V Nitre, dňa 11.10.2016

JUDr. Andrea Pállová, správca

K023564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Kellnerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
bytom: Jána Francisciho 1677/15, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K61/2014, S1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K61/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky zo mzdy za mesiac Január 2016 až September
2016 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 0,03 EUR
Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: zrážka zo mzdy za Január 2016
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 129,31 EUR
Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: pripísaný úrok Tatra banka, a .s. Február 2016
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 0,02 EUR
Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: zrážka zo mzdy za Február 2016
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 129,24 EUR
Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
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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Popis: pripísaný úrok Tatra banka, a .s. Marec 2016
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 0,03 EUR
Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: zrážka zo mzdy za Marec 2016
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 129,18 EUR
Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: pripísaný úrok Tatra banka, a .s. Apríl 2016
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 0,02 EUR
Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: zrážka zo mzdy za Apríl 2016
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 129,21 EUR
Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: pripísaný úrok Tatra banka, a .s. Máj 2016
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 0,03 EUR
Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: zrážka zo mzdy za Máj 2016
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 129,05 EUR
Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: pripísaný úrok Tatra banka, a .s. Jún 2016
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 0,03 EUR
Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: zrážka zo mzdy za Jún 2016
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 128,67 EUR
Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: zrážka zo mzdy za Júl 2016
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 129,07 EUR
Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: zrážka zo mzdy za August 2016
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 129,09 EUR
Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
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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Popis: zrážka zo mzdy za September 2016
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 129,04 EUR

K023565
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
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu Zdenko Brenner, nar.:
21.04.1980, bytom Magurská 13, 040 01, Košice (ďalej aj ako len „úpadca“), Vám oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Košice I, spis. zn.: 30K/24/2016-104 zo dňa 03.10.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok
Úpadcu a naša spoločnosť KONRES k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice,
IČO: 47 249 005, Slovenská republika, bola ustanovená do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo
uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 194/2016 zo dňa 10.10.2016.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District Court
Košice, proc. no. 30K/24/2016-104, dated on 3th October 2016 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor´s assets Zdenko Brenner, Magurská 13, 040 01, Košice, the Slovak Republic, date of birth: 21th April
1980 and our company KONRES k.s., registered office at Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, the Slovak
Republic, company identification No.: 47 249 005, was appointed to the function of the bankruptcy trustee.
The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 194/2016
dated on 10th October 2016.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice nadobudlo právoplatnosť dňa 11.10.2016. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz
na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Košice I became valid on 11th October 2016. The bankruptcy procedure
was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese KONRES k.s., so sídlom
správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí
prihlášku aj na Okresný súd Košice I, Tichá 21, 040 01 Košice, Slovenská republika, sp. zn.: 30K/24/2016.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Rovnakým spôsobom uplatňujú
svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámi správcovi. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to the
address KONRES k.s., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, the Slovak Republic. Creditor shall lodge their
claims in one original also to the Okresný súd Košice I (District Court Košice I, Tichá 21, 040 01 Košice, the
Slovak Republic, to the proc. no. 30K/24/2016).
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured
sum of claim, type of security and legal cause of security.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy administrator. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom
konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani
súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert
opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim served to the
bankruptcy administrator after the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of
claim however the creditor does not have to exercise the voting rights and other rights connecting with the
lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or
the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete
lodgement of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.
Mgr. Richard Petrov, komplementár spoločnosti
KONRES k.s., správca Úpadcu/the bankruptcy trustee

K023566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Kosecová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malohontská 1533/1, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1966
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 72/2013 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/72/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku:

Peňažná pohľadávka

Suma:

663,88

Mena:

EUR

Právny dôvod vzniku:

nespotrebovaný preddavok na úhradu paušálnej odmeny a výdavkov správcu

Dlžník:

Erika Kosecová, nar. 10.09.1966, Malohontská 1533/1, 979 01 Rimavská Sobota

Súpisová hodnota:

663,88 EUR

K023567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SPIŠ TRANS, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrody 210/7, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 210 218
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský, MBA
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/37/2014 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/37/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Marek Radačovský, MBA, správca so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice ako správca majetku
úpadcu SPIŠ TRANS, s.r.o. v konkurze, so sídlom: Obrody 210/7, 040 11 Košice, IČO: 36 210 218 podľa
ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola zapísaná nasledovná
pohľadávka prihlásená v kancelárii správcu v predmetnej konkurznej veci po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Veriteľ: Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, IČO: 35 709 332
Celková prihlásená suma: 253,88 €
Dátum prihlásenia pohľadávky: 16.09.2016
Poradie: Iná pohľadávka
Právny dôvod vzniku pohľadávky: platobný rozkaz OS Spišská Nová Ves, 2Ro/351/2005 zo dňa 15.11.2005, právo
na náhradu škody

V Košiciach, dňa 11.10.2016
JUDr. Marek Radačovský, správca

K023568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Greguš Michal, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martina Benku 1718/24, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Magdaléna Kollárová
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava 3
Spisová značka správcovského spisu: 8K/41/2014 S493
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/41/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty úpadcu Mgr. Michal Greguš, nar. 30.05.1989, bytom Martina Benku 1718/24, 901 01
Malacky, JUDr. Magdaléna Kollárová v súlade s ustanovením § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
nasledovne:
Hrubý výťažok zo speňaženia predstavuje sumu 6.055,91 EUR.
Celková suma pohľadávok proti podstate predstavuje sumu 1013,55 EUR.
Lehota na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zástupcom veriteľov bola stanovená na 20 dní.
JUDr. Magdaléna Kollárová, správca

K023569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Vojsovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska Turná 652, 913 21 Trenčianska Turná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/30/2016-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/30/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Karol Porubčin, so sídlom Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, ako správca úpadcu Róbert Vojsovič,
nar. 05.06.1972, bytom 913 21 Trenčianska Turná 625, uznaný za malý, týmto v zmylse § 76 ods. 2 ZoKR,
zverejňuje súpis majetku úpadcu patraceho do všeobecnej podstaty.
Súpis všeobecnej podstaty:
1. Iná majetková hodnota:
Finančná hotovosť vo výške 1.700,00 € (tisícsedemsto eur).

JUDr. Karol Porubčin - správca
V Považskej Bystrici, dňa 11.10.2016

K023570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Križovatkách 37/F, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozefa Dudovičová
Sídlo správcu:
Pernecká 37, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/13/2014 S63
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/13/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Položka č. 45
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 07/2016 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 35,15 EUR

Položka č. 46
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 08/2016 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 35,80 EUR

JUDr. Jozefa Dudovičová, správca úpadcu

K023571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Kahabková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bela IV 800/1, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1973

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4K53/2016 S88
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K53/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci
navrhovateľa: úpadcu Iveta Kahabková nar. 05.03.1973, bytom Bela IV 800/1, 960 01 Zvolen o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, vyhlásil uznesením č.k.: 4K 53/2016-41 konkurz na majetok
dlžníka: Iveta Kahabková nar. 05.03.1973, bytom Bela IV 800/1, 960 01 Zvolen a do funkcie správcu
konkurznej podstaty ustanovil Mgr. Pavla Vršku, so sídlom ul. M.R. Štefánika č.2, 990 01 Veľký Krtíš.
V zmysle § 85 ods. 2 zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov správca oznamuje, že do správcovského spisu sp.zn.: 4K 53/2016 S88 je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: ul. M.R. Štefánika č. 2, 990 01 Veľký Krtíš a to v pracovných
dňoch v pondelok až piatok vždy v čase od 08.00 do 14.30 hod. Žiadosti na zapísanie sa do poradovníka
na nahliadnutie do spisu spolu s termínom nahliadnutia možno podať písomne na uvedenej adrese, alebo
telefonicky na čísle: 0917 331 997. Vo Veľkom Krtíši dňa 11.10.2016 Mgr. Pavel Vrška, správca.
K023572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Pišojová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod hájom 953/2, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/28/2013-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/28/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Súpisová zložka majetku č. 45
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za mesiac august 2016 poukázaná zamestnávateľom NEWAYS SLOVAKIA, a.s. v zmysle §
72 ods. 2 ZoKR dňa 08.09.2016 na účet správcu konkurznej podstaty č. účtu: 4019099336/7500, IBAN: SK90 7500
0000 0040 1909 9336
Register:
Súpisová hodnota majetku (aj mena) 87,13 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky tretej osoby.
Sporný zápis:

JUDr. Karol Porubčin, správca
V Považskej Bystrici, dňa 11.10.2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K023573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Urbareal s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trojičné námestie 5-9, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 501 641
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/5/2014 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/5/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – súboru pohľadávok dňom 14.10.2016
Predmet speňaženia:
Správca úpadcu Urbareal s.r.o. vyhlasuje dňom 14.10.2016 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu
tretie kolo ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok Úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu
nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 77/2015 pod značkou záznamu
K008959 dňa 23.04.2015 ako súpisové položky majetku s názvom Peňažná pohľadávka, tretí a štvrtý samostatný
odsek.
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný súbor pohľadávok Úpadcu:
i.
ii.

Peňažná pohľadávka - Pohľadávka vo výške 28.110,- Eur za neuhradenú FA č. 10120003, vystavenú dňa
31.12.2012 a splatnú dňa 31.12.2012 voči dlžníkovi, obchodnej spoločnosti, P4Y, s.r.o., so sídlom Kalnická
cesta 8, 934 01 Levice, IČO: 44 488 483;
Peňažná pohľadávka - Pohľadávka vo výške 19.980,- Eur za neuhradenú FA č. 10120004, vystavenú dňa
31.12.2012 a splatnú dňa 31.12.2012 voči dlžníkovi, obchodnej spoločnosti, V.N.M., spol. s.r.o., so sídlom
Sv. Michala 1/2393, 934 01 Levice, IČO: 35 978 490

(ďalej spolu majetok pod uvedený pod písm. (i) a písm. (ii) ako „Predmet speňaženia“).
Listom zo dňa 11.05.2016 veriteľský výbor ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie
Predmetu speňaženia.
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) o postúpení pohľadávky.
Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a na internetovom
portáli správcu www.irkr.sk.
Podmienky ponukového konania:
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 požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na č. +421 908 989 977 alebo e-mailom na: bratislava@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 500,- Eur na
ponúknutú odplatu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr
v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 24.10.2016.
Záujemca doručením ponuky Správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že
v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok odplaty za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť
zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň
vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
iii. víťazná ponuka nebola schválená veriteľským výborom.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
V prípade, ak v čase odo dňa vyhlásenia ponukového konania do dňa uzatvorenia zmluvy dôjde k zaplateniu
niektorej z pohľadávok tvoriacich Predmet speňaženia, uspokojené pohľadávky už nebudú predmetom postúpenia,
pričom správca túto skutočnosť oznámi víťaznému záujemcovi najneskôr jeden pracovný deň pred dohodnutým
termínom uzatvorenia zmluvy. Víťazný záujemca môže z uvedeného dôvodu odmietnuť uzatvorenie zmluvy.

Odplata za postúpenie pohľadávok (Predmetu speňaženia)
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia. Správca je
povinný prijať najvyššiu ponúknutú odplatu bez možnosti jej odmietnutia a túto predložiť príslušnému orgánu na
schválenie.
V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých
najvyšších ponúk za Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená
najskôr.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového
konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK90 1100 0000 0029 4300
8760, vedený v Tatra banka, a.s. (ďalej len „Účet”).
Vyhodnotenie ponukového konania
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku správca predloží veriteľskému výboru na
schválenie do troch (3) pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. Veriteľský výbor schváli alebo
neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu do pätnástich (15)
kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že lehota uvedená v predchádzajúcej vete
márne uplynie, má sa za to, že veriteľský výbor predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli veriteľský výbor, správca vyzve na
uzatvorenie zmluvy pod podmienkou, že odplatu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, a to
v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového
konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.
Ak úspešný záujemca odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami uvedenými v predchádzajúcej vete alebo v lehote
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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Ak úspešný záujemca odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami uvedenými v predchádzajúcej vete alebo v lehote
stanovenej správcom neuzavrie zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo
ponukového konania zopakovať.

Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977
alebo mailom na: bratislava@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 10 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia ponukového konania, t. j.
do dňa 24.10.2016 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom
„PONUKOVÉ KONANIE – URBAREAL s.r.o. – PREDAJ SÚBORU POHĽADÁVOK“. Na ponuku, ktorá nebude
spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

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

K023574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Chudý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Morovnianska 455, 972 31 Ráztočno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1960
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/5/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/5/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – súboru pohľadávok dňom 14.10.2016
Predmet speňaženia:
Správca úpadcu Stanislav Chudý vyhlasuje dňom 14.10.2016 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu
tretie kolo ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok Úpadcu, ktorý bol doplnený do súpisu
všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu a zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 193/2015 pod
značkou záznamu K021902 dňa 08.10.2015 pod súpisovými položkami majetku por. č. 60 až por. č. 68.
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný súbor pohľadávok Úpadcu:
Peňažná pohľadávka č. 1:
Pohľadávka vo výške 120,- Eur (istina) za neuhradenú FA č. 1100429, splatnú dňa 06.11.2011, voči dlžníkovi,
obchodnej spoločnosti, DREVOREZ P & Š, spol. s.r.o., so sídlom Nitrianska 294/60, 956 05 Radošina, IČO: 35 951
524; súpisová hodnota (aj mena): 120,- Eur;
Peňažná pohľadávka č. 2:
Pohľadávka vo výške 1.685,86 Eur (istina) za neuhradenú FA č. 1300409, splatnú dňa 08.11.2011, voči dlžníkovi,
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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Pohľadávka vo výške 1.685,86 Eur (istina) za neuhradenú FA č. 1300409, splatnú dňa 08.11.2011, voči dlžníkovi,
obchodnej spoločnosti, TEAM 2000 s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín, IČO: 36 311 235;
súpisová hodnota (aj mena): 1.685,86 Eur;
Peňažná pohľadávka č. 3:
Pohľadávka vo výške 1.612,86 Eur (istina) za neuhradenú FA č. 1300451, splatnú dňa 08.12.2013, voči dlžníkovi,
obchodnej spoločnosti, TEAM 2000 s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín, IČO: 36 311 235;
súpisová hodnota (aj mena): 1.612,86 Eur;
Peňažná pohľadávka č. 4:
Pohľadávka vo výške 1.938,90 Eur (istina) za neuhradenú FA č. 1300483, splatnú dňa 10.01.2014, voči dlžníkovi,
obchodnej spoločnosti, TEAM 2000 s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín, IČO: 36 311 235;
súpisová hodnota (aj mena): 1.938,90 Eur;
Peňažná pohľadávka č. 5:
Pohľadávka vo výške 1.661,08 Eur (istina) za neuhradenú FA č. 1300480, splatnú dňa 27.12.2013, voči dlžníkovi,
obchodnej spoločnosti, TEAM 2000 s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín, IČO: 36 311 235;
súpisová hodnota (aj mena): 1.661,08 Eur;
Peňažná pohľadávka č. 6:
Pohľadávka vo výške 5.371,70 Eur (istina) za neuhradenú FA č. 1300479, splatnú dňa 27.12.2013, voči dlžníkovi,
obchodnej spoločnosti, TEAM 2000 s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín, IČO: 36 311 235;
súpisová hodnota (aj mena): 5.371,70 Eur;
Peňažná pohľadávka č. 7:
Pohľadávka vo výške 1.218,68 Eur (istina) za neuhradenú FA č. 1300470, splatnú dňa 24.12.2013 voči dlžníkovi,
obchodnej spoločnosti, TEAM 2000 s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín, IČO: 36 311 235;
súpisová hodnota (aj mena): 1.218,68 Eur;
Peňažná pohľadávka č. 8:
Pohľadávka vo výške 2.338,76 Eur (istina) za neuhradenú FA č. 1300461, splatnú dňa 16.12.2013, voči dlžníkovi,
obchodnej spoločnosti, TEAM 2000 s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín, IČO: 36 311 235;
súpisová hodnota (aj mena): 2.338,76 Eur;
Peňažná pohľadávka č. 9:
Pohľadávka vo výške 5.813,26 Eur (istina) za neuhradenú FA č. 1300458, splatnú dňa 16.12.2013, voči dlžníkovi,
obchodnej spoločnosti, TEAM 2000 s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín, IČO: 36 311 235;
súpisová hodnota (aj mena): 5.813,26 Eur;
(ďalej spolu majetok uvedený vyššie pod por. č. 1 až por. č. 9. ako „Predmet speňaženia“).
Listom zo dňa 15.07.2016 zástupca veriteľov ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie
Predmetu speňaženia.
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) o postúpení pohľadávky.
Vyhlásenie ponukového konania:
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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Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a na internetovom
portáli správcu www.irkr.sk.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na č. +421 908 989 977 alebo e-mailom na: trencin@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 1.000,- Eur na
ponúknutú odplatu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr
v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 24.10.2016.
Záujemca doručením ponuky Správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že
v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok odplaty za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť
zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň
vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

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

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
V prípade, ak v čase odo dňa vyhlásenia ponukového konania do dňa uzatvorenia zmluvy dôjde k zaplateniu
niektorej z pohľadávok tvoriacich Predmet speňaženia, uspokojené pohľadávky už nebudú predmetom postúpenia,
pričom správca túto skutočnosť oznámi víťaznému záujemcovi najneskôr jeden pracovný deň pred dohodnutým
termínom uzatvorenia zmluvy. Víťazný záujemca môže z uvedeného dôvodu odmietnuť uzatvorenie zmluvy.
Odplata za postúpenie pohľadávok (Predmetu speňaženia)
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia, za predpokladu,
ak bude splnená podmienka uvedená nižšie.
Pre tretie kolo ponukové konania sa vyžaduje predloženie ponúkanej odplaty záujemcom vo výške predstavujúcej
minimálne 60 % súpisovej hodnoty Predmetu speňaženia, t.j. sumy vo výške minimálne 13.056,66 Eur.
Za predpokladu splnenia vyššie uvedenej podmienky minimálnej výšky ponúknutej odplaty (t.j. minimálne 60 %
súpisovej hodnoty) je správca povinný prijať najvyššiu ponúknutú odplatu za Predmet speňaženia bez možnosti jej
odmietnutia. V prípade, že ponúknutá odplata nebude dosahovať minimálnu sumu, je správca povinný ponuku
záujemcu odmietnuť.
V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých
najvyšších ponúk za Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená
najskôr.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového
konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK57 0900 0000 0000 6652
8270, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. (ďalej len „Účet”).
Vyhodnotenie ponukového konania
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania, správca vyzve na uzatvorenie zmluvy pod podmienkou, že
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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Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania, správca vyzve na uzatvorenie zmluvy pod podmienkou, že
odplatu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť
kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že
žiada o skrátenie tejto lehoty.
Ak úspešný záujemca odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami uvedenými v predchádzajúcej vete alebo v lehote
stanovenej správcom neuzavrie zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo
ponukového konania zopakovať.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977
alebo mailom na: trencin@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 10 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia ponukového konania, t. j.
do dňa 24.10.2016 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom
„PONUKOVÉ KONANIE – STANISLAV CHUDÝ – PREDAJ SÚBORU POHĽADÁVOK“. Na ponuku, ktorá nebude
spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

K023575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Crow Arena s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodárenská 6/646, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 166 475
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30R/1/2016 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30R/1/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z 3. zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizácii dlžníka:
Crow Arena s.r.o., so sídlom Vodárenská 6/646, 04001 Košice, IČO: 46 166 475

Spisová značka:

30R/1/2016 S1742

Dátum a čas konania: 10.10.2016 o 14.00 hod.
Miesto konania:

Štúrova 27, Košice, 8. poschodie

Prítomní:
·
·
·
·

Ján Bak, zastúpený JUDr. Matej Molčan – predseda veriteľského výboru
Mesto Košice, zastúpený JUDr. Janette Popovičová
Triple Nine Promotion s.r.o., zastúpený JUDr. Matej Molčan
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., konajúci prostredníctvom JUDr. Matúš Králik,
PhD., komplementár
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Priebeh zasadnutia veriteľského výboru:
1. Otvorenie zasadnutia

Predseda veriteľského výboru otvoril 3. zasadnutie veriteľského výboru oznámením jeho programu:
Program 3. zasadnutia veriteľského výboru:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Oboznámenie so Záverečným návrhom reštrukturalizačného plánu Dlžníka
3. Rozhodovanie o Záverečnom návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka

Správca konštatuje, že členovia veriteľského výboru boli oboznámení s termínom, časom a programom zasadnutia
veriteľského výboru.
Na to bolo dané správcom poučenie ku skutočnosti, prečo došlo k zvolaniu zasadnutia veriteľského výboru
správcom:
Podľa ust. § 143 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), záverečný návrh plánu sa musí predložiť na predbežné schválenie
veriteľskému výboru do 90 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na odôvodnenú žiadosť predkladateľa plánu môže
veriteľský výbor túto lehotu o 60 dní predĺžiť. Predĺženie lehoty spolu s odôvodnením veriteľského výboru správca
bezodkladne po doručení zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru zverejní v Obchodnom vestníku.
Nakoľko došlo na 2. zasadnutí veriteľského výboru konanom dňa 21.09.2016 k uloženiu povinnosti Dlžníkovi, aby
v lehote 15 dní, t.j. do 06.10.2016 Záverečný návrh plánu prepracoval, nakoľko má veriteľský výbor výhrady voči
jeho obsahu v časti týkajúcej sa veriteľa Enviromentálny fond a veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Košice.
Dňa 06.10.2016 následne došlo k predloženiu Záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu predsedovi
veriteľského výboru.
Následne dňa 07.10.2016 predseda veriteľského výboru doručil predložený Záverečný návrh reštrukturalizačného
plánu Dlžníka ostatným členom veriteľského výboru a oboznámil ich s termínom a časom konania zasadnutia
veriteľského výboru.
Na to bolo dané predsedom veriteľského výboru poučenie o uznášaniaschopnosti zasadnutia veriteľského výboru:
Podľa ust. § 128 ods. 2 ZKR, veriteľský výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina jeho členov. Každý člen
veriteľského výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru
prepočítajú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok.
Predseda veriteľského výboru konštatuje, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, pretože sú prítomní všetci traja
členovia veriteľského výboru.
Nakoľko bol vyčerpaný 1. bod programu zasadnutia veriteľského výboru, predseda veriteľského výboru oznámil, že
týmto sa prechádza k bodu číslo 2 programu tohto zasadnutia:
1. Oboznámenie so Záverečným návrhom reštrukturalizačného plánu Dlžníka

Správca oboznámil členov veriteľského výboru s podstatným obsahom predkladaného záverečného návrhu
reštrukturalizačného plánu po jeho prepracovaní na základe uznesenia veriteľského výboru prijatého dňa
21.09.2016.
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Nakoľko bol vyčerpaný 2. bod programu zasadnutia veriteľského výboru, predseda veriteľského výboru oznámil, že
týmto sa prechádza k bodu číslo 3 programu tohto zasadnutia veriteľského výboru:
1. Rozhodovanie o Záverečnom návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka

Predseda veriteľského výboru predkladá návrh, aby veriteľský výbor schválil Záverečný návrh reštrukturalizačného
plánu Dlžníka zo dňa 03.10.2016 a požiadal správcu o bezodkladné zvolanie schvaľovacej schôdze.
Na to dal predseda o tomto návrhu hlasovať.
Za: 3 hlasy,
Proti: 0 hlasov,
Zdržal sa: 0 hlasov.
Na to bolo vyhlásené uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor schvaľuje Záverečný návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka: Crow Arena s.r.o.
v reštrukturalizácii, so sídlom Vodárenská 6/646, 04001 Košice, IČO: 46 166 475 zo dňa 03.10.2016 a žiada
správcu: KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s. o bezodkladné zvolane schvaľovacej schôdze
v reštrukturalizácii vedenej pred Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 30R/1/2016.

Z dôvodu, že bol program 3. zasadnutia veriteľského výboru vyčerpaný, zasadnutie veriteľského výboru bolo
o 14,30 hod. ukončené.

V Košiciach dňa 10. októbra 2016

Ján Bak, zastúpený JUDr. Matej Molčan
predseda veriteľského výboru

K023576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Káková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivana Bukovčana 6, 841 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vojtech Agner
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/41/2016-S1690
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/41/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca v OV č. 192/2016 deň vydania 06.10.2016 zverejnil č. účtu na skladanie kaucie. Správca uvedené znenie
zverejnené v OV opravuje nasledovne:

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

58

Obchodný vestník 198/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.10.2016

Správca: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, správca úpadcu: Renáta
Káková, dát. narodenia 10.10.1971, trvale bytom Ivana Bukovčana 6, 841 07 Bratislava, v súlade s ust. § 32 odst. 7
písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom, že
kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok veriteľmi vo výške 350,00 EUR
možno skladať na bankový účet vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK27 1100 0000 0029 3113 6124. Kauciu
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

V Bratislave, 11.10.2016
JUDr. Vojtech Agner
správca konkurznej podstaty

K023577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Terneny
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Česká 3180/15, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. PhD. Slávka Molčanyiová
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 32K/12/2016 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/12/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca podstaty dlžníka Martin Terneny, nar. 08.05.1969, bytom Česká 3180/15,
052 01 Spišská Nová Ves oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.:
32K/12/2016 zvoláva v súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. prvú schôdzu veriteľov na deň 25.11.2016
(piatok) o 10,00 hod., ktorá sa uskutoční v advokátskej kancelárii JUDr. Anity Krčovej na Thurzovej č. 6, 040 01
Košice s nasledovným programom:
1. prezentácia, otvorenie;
2. správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze;
3. správa o stave majetku úpadcu;
4. voľba zástupcu veriteľov;
5. rozhodnutie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 ZKR;
6. rôzne.
Pri prezentácii veritelia - fyzické osoby predložia doklad totožnosti a veritelia - právnické osoby aktuálny výpis z
obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa spolu
s dokladom totožnosti.
V Klokočove, dňa 11.10.2016
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca
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K023578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agáta Matejová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Humenská 47, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Bodová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/52/2016 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/52/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Viera Bodová úpadcu: Agáta Matejová, nar. 27.10.1966, bytom Humenská 47, 040 11 Košice
oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do
konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese : Žižkova 6, 040 01 Košice, počas stránkových hodín v dňoch Po
– Pia od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na
nahliadanie do spisu zasielajte písomne na emailovú adresu bodova@ak-kotus.sk alebo telefonicky na tel. č.
055/6771044.
JUDr. Viera Bodová, správca

K023579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agáta Matejová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Humenská 47, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Bodová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/52/2016 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/52/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables
Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed
Invitation à produire une créance. Délais à respecter
Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro
Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai
Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen
Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar
Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită
Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu
Agáta
Matejová, nar. 27.10.1966, bytom Humenská 47, 040 11 Košice, oznamujem, že na majetok úpadcu bol
Uznesením Okresného súdu Košice I., sp. zn. 31K/52/2016 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 195/2016 dňa
11.10.2016 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Viera Bodová.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the administrator of
bankrupt Agata Matejova, born 27.10.1966, address Humenska 47, 040 11 Kosice,, our duty is to inform you,
that District Court in Košice I., No. 31K/52/2016 and promulgated in the Commercial bulletin No. 195/2016 from
11.10.2016 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Viera Bodová as the
administrator (the legal guardian of the bankrupt).

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods.
9 ZKR).

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

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

The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
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Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).

The application shall be submitted in one counterpart to the administrator whereby it must be delivered to the
administrator 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 administrator, the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator
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
administrator 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim,
f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

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 administrator submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the administrator, 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).
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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

JUDr. Viera Bodová, správca (administrator)

K023580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Judita Kovácsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 280/74, 930 13 Trhová Hradská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1982
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/33/2016S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/33/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 04.10.2016 č. k.: 25K/33/2016-39, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 195/2016 zo dňa 11.10.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Judita Kovácsová, nar.
02.04.1982, trvale bytom Hlavná ulica 280/74, 930 13 Trhová Hradská, súd uznal konkurz za malý a do funkcie
správcu bol ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava.
V zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu
25K/33/2016S1806 je možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Pekárska 11, 917 01 Trnava, a to
v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 033/55 91 633 alebo
emailom: darekon.spravca@gmail.com.
V Trnave dňa 11.10.2016
DAREKON, k. s., správca S1806

K023581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Judita Kovácsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 280/74, 930 13 Trhová Hradská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1982
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/33/2016S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/33/2016

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

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov.
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 04.10.2016 č. k.: 25K/33/2016-39, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 195/2016 zo dňa 11.10.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Judita Kovácsová, nar.
02.04.1982, trvale bytom Hlavná ulica 280/74, 930 13 Trhová Hradská, súd uznal konkurz za malý a do funkcie
správcu bol ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava.
V zmysle ustanovenia § 34 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len ako „ZKR“/ správca týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa
bude konať dňa 16.01.2017 o 11,00 hod. v kancelárii správcu na adrese: Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Program schôdze:

1. Prezencia
2. Správa o stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Záver

Prezencia veriteľov sa uskutoční pred schôdzou veriteľov od 10.00 hod do 11.00 hod..
Pri prezencii veritelia - fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby predložia výpis
z Obchodného registra, zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie
s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a doklad totožnosti.
V Trnave dňa 11.10.2016
DAREKON, k. s., správca S1806

K023582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Papaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považské Podhradie 17, 017 04 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/34/2015 S 1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/34/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o Dražbe č. 105/2016
v zmysle ust. § 17 zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o DD“)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Označenie dražobníka:
Obchodné meno:

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Sídlo:

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO:

46 141 341

Zapísaný:

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

Bank. spojenie:
TATRSKBX

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

Zastúpený:

Mgr. Marek Piršel, konateľ

e-mail:

as@aukcnaspolocnost.sk

Označenie navrhovateľa dražby:
Obchodné meno:

Mgr. Marek Piršel
sídlo kancelárie:

Zapísaný:

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

v zozname správcov pod č. S 1670
správca konkurznej podstaty úpadcu:
Peter Papaj, nar. 02.03.1981, bytom: Považské Podhradie 17, 017 04 Považská

Bystrica
a

obchodné meno:

JUDr. Otília Prachařová

sídlo kancelárie:

Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zapísaný:

v zozname správcov pod č. S 41
správca konkurznej podstaty Úpadcu:
Vladimíra Papajová, nar. 12.06.1978, bytom Považské Podhradie 17, 017 04

Považská Bystrica

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Miesto dražby:

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

Dátum dražby:

20.10.2016

Čas otvorenia dražby:

14:30 hod.

Čas otvorenia pre
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14:00 hod

Čas otvorenia dražby pre
verejnosť:

14:20 hod.

Podmienka vstupu pre verejnosť (§ 11 ods. 7 Zákona o DD): vstupné vo výške 3,30,- EUR / 1 osoba

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

Označenie dražby:
prvá dražba

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Považská Bystrica, obec: Považská Bystrica, katastrálne územie:
Považské Podhradie, zapísané v evidencii Okresného úradu Považská Bystrica, katastrálny odbor, na liste
vlastníctva č. 3420, a to konkrétne:
Ø rodinný dom so súpisným číslom 17 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. registra „C“ č. 226 o
výmere 158 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
Ø pozemok parc. registra „C“ č. 225 o výmere 226 m², druh pozemku: ostatné plochy,
Ø pozemok parc. registra „C“ č. 226 o výmere 158 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
(ďalej len ako ,,predmet dražby“).

Práva a záväzky na predmete dražby:
a. Poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva
na spoluvlastníckom podiele Petra Papaja o veľkosti ½ č. EX 2914/13 (súdny exekútor Mgr. Juraj Gallo),
b. Poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu Petra
Papaja o veľkosti 1/2 č. EX 2914/13(súdny exekútor Mgr. Juraj Gallo),
c. Poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva
na spoluvlastníckom podiele Petra Papaja o veľkosti ½ č. EX 207/14 (súdny exekútor Mgr. Juraj Gallo),
d. Poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu Petra
Papaja o veľkosti ½ č. EX 207/14 (súdny exekútor Mgr. Juraj Gallo),
e. Poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva
na spoluvlastníckom podiele Petra Papaja o veľkosti ½ č. EX 1488/2014 (súdny exekútor Mgr. Juraj Gallo),
f. Poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu Petra
Papaja o veľkosti 1/2 č. EX 1488/2014 (súdny exekútor Mgr. Juraj Gallo),
g. Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na spoluvlastníckom
podiele Petra Papaja o veľkosti ½ č. EX 2914/2014 (súdny exekútor Mgr. Juraj Gallo),
h. Záložné právo na zabezpečenie pohľadávky z úveru v prospech Československá obchodná banka, a. s., so
sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 4314/B, podľa V – 733/13,
i. Záložné právo na zabezpečenie pohľadávky z úveru v prospech JUDr. Wieslaw Firla rod. Firla, nar.
15.7.1963, Národní třída 576/2, 736 01 Havířov Město, ČR, podľa V – 2658/13,
j. Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na spoluvlastníckom
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Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na spoluvlastníckom
podiele Petra Papaja o veľkosti ½ č. EX 207/2014 (súdny exekútor Mgr. Juraj Gallo),
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na spoluvlastníckom
podiele Petra Papaja o veľkosti ½ č. EX 1488/2014 (súdny exekútor Mgr. Juraj Gallo),

Opis predmetu dražby/ opis stavu predmetu dražby:
Rodinný dom súp. číslo 17 na parc. č. 226, kat. územie Považské Podhradie
Rodinný dom sa nachádza v zástavbe rodinných domov. Je riešený ako samostatne stojaci, čiastočne
podpivničený, s jedným nadzemným podlažím, podkrovím a sedlovou strechou. Stavba je napojená na nasledovné
inžinierske siete - verejná kanalizácia, vodovod, plyn, el. energia. Prístupnosť je priamo z verejnej miestnej
asfaltovej komunikácie. Dom bol daný do užívania v roku 2007.

Dispozičné riešenie:
Podzemné podlažie- pozostáva z jednej miestnosti- pivnice. Je prístupná cez vonkajšie schodisko z prednej časti
domu (od ulice).
1. nadzemné podlažie- hlavný vstup je cez vchodové dvere zo severnej strany do predsiene, kde sa nachádza aj
schodisko do podkrovia. Vľavo z predsiene sa vstupuje do priestrannej kuchyne s jedálenským kútom. Z kuchyne je
prístupná kúpeľňa s WC. Vpravo z predsiene je vstup do obývacej izby. Z predsiene je prístupná aj malá špajza
(komora)
Podkrovie- pozostáva z chodby odkiaľ je prístupná detská izba, kúpeľňa, ktorá je nedokončená, spálňa so
šatníkom a balkónom.

Zastavaná plocha I. PP je 26 m2.
Zastavaná plocha I. NP je 71,7 m2.
Zastavaná plocha I. Podkrovia je 78,75 m2.

Technicko – konštrukčné riešenie:
V období 2006-2007 bola vykonaná kompletná prestavba a modernizácia pôvodného jestvujúceho rodinného domu
v nasledovnom prevedení:
Základy tvoria základové pásy z prostého betónu a základová doska vystužená sieťovinou, vrátane izolácie proti
vode a zemnej vlhkosti. Zvislé konštrukcie tvorí obvodové murivo z keramických tvárnic Britterm hr. cca 380mm a
kontaktný zatepľovací systém hr. 80mm (izolant minerálna vlna + EPS), soklové murivo XPS. Priečky sú
z keramického muriva 115mm, v podkroví v kombinácií so sádrokartónovými konštrukciami. Vodorovné konštrukcie
tvorí strop nad podzemným podlažím a prízemím a je zhotovený ako monolitická železobetónová doska hr. cca
150mm. Podlaha na prízemí ťažká plávajúca s tepelnou izoláciou hr. 70mm a betónovým poterom. V podkroví tvoria
strop drevené klieštiny krovu, vrátane tepelnej izolácie hr. 200m s parozábranou. Podhľad je zrealizovaný zo
sadrokartónových platní. Schodisko tvorí dvojramenná zalomená železobetónová doska s nášľapnou vrstvou a
keramická veľkoformátová dlažba.
Strešnú konštrukciu tvorí drevený sedlový hambálkový krov, strešná krytina je plechová zn. Rukki vrátane
kompletných klampiarskych konštrukcií. V časti balkóna je drevený obklad krovu vrátane povrchovej úpravy.
Vnútorné omietky sú vápenné hladké s maľbou. V obývacej miestnosti je tapeta, v kuchyni a spálni obklad stien tzv.
umelý kameň, za kuchynskou linkou je keramický obklad. V kúpeľni je keramický obklad zn. Rako do výšky cca
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umelý kameň, za kuchynskou linkou je keramický obklad. V kúpeľni je keramický obklad zn. Rako do výšky cca
2000mm, podlahy v obytných miestnostiach tvorí prevažne laminátová podlaha a v ostatných miestnostiach
keramická dlažba.
Vonkajšiu povrchovú úprava stien tvorí ušľachtilá silikónová omietka, pričom soklová časť je nedokončená tak ako
aj zadná stena bez úpravy. V nehnuteľnosti sú drevené euro okná a dvere s izolačným dvojsklom a interiérovými
žalúziami. V podkroví sú štyri strešné okná zn. Velux. Interiérové dvere tvorí drevotriesková fólia v obložkovej
zárubni, pričom sú plné alebo čiastočne presklené. Zdroj vykurovania a TÚV je zavesený plynový kotol vrátane
zásobníka zn. Viessmann umiestnený v kúpeľni na prízemí. Na prízemí a podkroví je podlahové vykurovanie,
v kúpeľni na prízemí je rebríkový radiátor, v obývacej izbe je krb na tuhé palivo s vložkou s výmenníkom do
vykurovacieho systému. Zdravotechnické inštalácie tvorí kompletný rozvod studenej a teplej úžitkovej vody s
pozinkovaným alebo plastovým potrubím vrátane izolácie. V nehnuteľnosti sa nachádzajú zariaďovacie predmety keramické umývadlo a WC, rohová plastová vaňa vrátene batérií, v kúpeľní v podkroví len príprava rozvodov
a osadená predstenná WC nádržka- Geberit. Elektroinštaláciu tvoria kompletné rozvody NN je svetelná a motorická,
vrátane automatického istenia.

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 42/2016 zo dňa 21.8.2016, vyhotoveným súdnym
znalcom Ing. Jurajom Talianom, PhD:
66.800,- EUR (slovom: šesťdesiatšesťtisícosemsto EURO)

Najnižšie podanie:
66.800,- EUR (slovom: šesťdesiatšesťtisícosemsto EURO)

Minimálne prihodenie:
200,-EUR (slovom: dvesto EURO)

Výška dražobnej zábezpeky:
15.000,-EUR (slovom: pätnásťtisíc EURO)

Spôsob a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania dražby,
b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 105), dokladom
o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku
konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť
k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet dražobníka,
c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po
doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom,
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d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu),
e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom.
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.

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

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

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby
b) platba vkladom na účet dražobníka alebo bankovým prevodom na účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100,
vedený v Tatra banka, a.s., VS: 105), s označením čísla dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby.

Obhliadka predmetu dražby:
Termín č. 1: 04.10.2016 o 08:00 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súp. č. 17 v Považskom
Podhradí.
Termín č. 2: 11.10.2016 o 08:00 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súp. č. 17 v Považskom
Podhradí.

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

·

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

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

Upozornenie/poučenie:
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu,
ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v
ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu
(zákon 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty.
Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť
príslušnému Okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú
navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ust. § 21 odsek 2.
Zákona o DD.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.
Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia
dražby
a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.

V Bratislave, dňa 13.09.2016

Mgr. Marek Piršel
konateľ
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
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K023583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Martin Kujan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malohontská 1075/18, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Vinarčík
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 2k 59/2016 S1650
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2k 59/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca JUDr. Martin Vinarčík, so sídlom kancelárie: Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom,
značka správcu S1650, vo veci konkurzu na majetok úpadcu Mgr. Martin Kujan, nar. 22.05.1965, bytom
Malohontská 1075/18, 979 01 Rimavská Sobota, vyhláseného dňa 24.08.2016 zverejnením v Obchodnom vestníku
č. 163/2016 na základe Uznesenia o vyhlásení konkurzu vydaného Okresným súdom Banská Bystrica, číslo
konania: 2K 59/2016, týmto v súlade s § 32 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje, že kauciu na popieranie prihlásených pohľadávok veriteľmi vo výške 350 € je možné zložiť na
účet IBAN SK60 0200 0000 0031 7081 9354 vedený vo VÚB, a.s.

JUDr. Martin VINARČÍK
Správca

K023584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Martin Kujan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malohontská 1075/18, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Vinarčík
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 2k 59/2016 S1650
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2k 59/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca JUDr. Martin Vinarčík, so sídlom kancelárie Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom,
značka správcu S1650, vo veci konkurzu na majetok úpadcu Mgr. Martin Kujan, nar. 22.05.1965, bytom
Malohontská 1075/18, 979 01 Rimavská Sobota, vyhláseného dňa 24.08.2016 zverejnením v Obchodnom vestníku
č. 163/2016 na základe Uznesenia o vyhlásení konkurzu vydaného Okresným súdom Banská Bystrica, číslo
konania: 2K 59/2016 týmto v zmysle § 34 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 23.11.2016 o 09,00 hodine v administratívnej
budove, 3. poschodie, na adrese Bojnická 10 v Bratislave s nasledovným programom:

1. Otvorenie schôdze
2. Voľba zástupcu veriteľov
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3. Správa o činnosti správcu a stave majetku úpadcu
4. Rozhodnutie o výmene správcu podľa § 36 ZoKR
5. Záver

Pri prezencii sa totožnosť veriteľov preukazuje predložením dokladu totožnosti, pri právnických osobách aktuálnym
výpisom z obchodného registra a dokladom totožnosti osoby oprávnenej v jej mene konať. Osoby, ktoré nie sú
štatutárnym orgánom veriteľa právnickej osoby predložia tiež plnomocenstvo alebo poverenie na zastupovanie
veriteľa na schôdzi veriteľov. Prezencia začína o 08,45 hod.

JUDr. Martin VINARČÍK
Správca

K023585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlata Bálintová "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vansovej 703, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1964
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/65/2016/S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/65/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU
LICITOR recovery, k.s. ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Zlata Bálintová, nar. 14.04.1964, Vansovej 703,
981 01 Hnúšťa, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamuje bankový účet na ktorý možno
skladať kauciu pre účely popierania pohľadávky veriteľom v konkurznom konaní sp. zn.: 2K/65/2016, ktorým je účet
vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu (IBAN): SK74 1100 0000 0026 1314 2991.
LICITOR recovery, k.s., správca

K023586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Hromádka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Údernícka 47/328, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1991
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Piešťanská 25, 915
01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2015 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov
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Dňa 29. 9. 2016
Vec: Schválenie návrhu rozvrhu výťažku zo speňaženého majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
Listom zo dňa 9. 9. 2016, doručeným dňa 13. 9. 2016, ste ako správca konkurznej veci úpadcu: Stanislav
Hromádka, nar. 16. 10. 1991, bydliskom Údernícka 328/47, 972 51 Handlová (ďalej len „úpadca“) v konkurznom
konaní sp. zn. 40K/53/2015 predložili Slovenskej sporiteľni, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 932 37 Bratislava, IČO:
00 151 653, (ďalej len „Banka“) ako zástupcovi veriteľov návrh rozvrhu výťažku zo speňaženého majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu úpadcu.
Súčasne ste Banku požiadali o schválenie predloženého návrhu rozvrhu výťažku do 14. 10. 2016.
Banka ako zástupca veriteľov Vám zasiela nasledovné vyjadrenie:
Banka ako zástupca veriteľov schvaľuje rozvrh výťažku zo speňaženého majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
úpadcu vyhotovený správcom dňa 9. 9. 2016 a doručený Banke dňa 13. 9. 2016, a žiada, aby pohľadávka Banky
podľa schváleného rozvrhu výťažku vo výške 1 904,32 € bola poukázaná na nasledovný účet: SK39 0900 0000
0050 6970 5271.
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 932 37 Bratislava
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K023587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Nagyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žihárec 147, 925 83 Žihárec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.2.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 25K/24/2016 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/24/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Václav Sosna, správca konkurznej podstaty úpadcu Eva Nagyová, nar. 21.2.1966, 925 83 Žihárec 147,
zvoláva podľa § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. prvú schôdzu veriteľov na deň 16.11.2016 o 11:30 hod. do sídla
správcu v Skalici, Námestie slobody 2, s týmto programom:
1. Otvorenie
2 Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3.Správa o zistenom a spísanom majetku
4. Informácia o zistených a popretých pohľadávkach
5. Voľba zástupcu veriteľov
6. Rozhodovanie o výmene správcu
7. Rôzne a záver
JUDr. Václav Sosna
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K023588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Tokár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko I. 922/30, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 1K/66/2011 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/66/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku: Iná majetková hodnota
Poradové číslo: X.
Opis majetkovej hodnoty/právny dôvod: - Zrážky zo mzdy poukázané z účtu zamestnávateľa úpadcu na účet
úpadcu zriadený vo VÚB, a.s. Bratislava so stavom od 01.08.2015 do 31.05.2016
Súpisová hodnota spolu: 938,10 Eur

Súpisová zložka majetku: Pohľadávka z účtu
Poradové číslo: XI.
Opis majetkovej hodnoty/právny dôvod: - Kreditný úrok na konkurznom účte úpadcu od 24.02.2012 do 29.07.2016
Súpisová hodnota spolu: 0,42 Eur
(Medzilaborce 10.10.2016, Ing. Prigancová, správca)

K023589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavla Jesenáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furdekova 2568/19, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Budiač
Sídlo správcu:
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/48/2015 S1175
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/48/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Poradové číslo
5.

Názov hnuteľnej veci/súboru
Zrážky zo mzdy – ku dňu 30.09.2016

Dátum zápisu
11.10.2016

Počet Hodnota v Eur
1
271,84,- Eur

Súpisová hodnota v Eur
271,84,- Eur

Ing. Vladimír Budiač, správca
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K023590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Zoubková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rajecká 9, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1981
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/52/2015 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/52/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

A. VŠEOBECNÁ ČASŤ
1.

Všeobecné informácie o konkurze

Na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I zo dňa 09.12.2015, zverejneného v Obchodnom vestníku č.
240/15,zo dňa 15.12.2015 súd vyhlásil konkurz na majetok úpadcu Denisa Zoubková, nar. 21.02.1981, bytom
Rajecká 9, 821 07 Bratislava (ďalej len „Úpadca“); rozhodol o otvorení malého konkurzu a ustanovil Mgr. Moniku
Martonovú, sídlom kancelárie Družstevná 2, 831 04 Bratislava za správcu Úpadcu (ďalej len „Predošlý správca“).
Následne Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 11.04.2016, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 72/2016,
zo dňa 15.04.2015 odvolal Predošlého správcu z funkcie a ustanovil do funkcie správcu Úpadcu správcovskú
spoločnosť iTRUSTee Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, zn. správcu S 1697
(ďalej len „Správca“).
2.

Schôdza veriteľov a príslušný orgán

Dňa 20.01.2016 Predošlý správca zverejnil v Obchodnom vestníku oznámenie o zvolaní prvej schôdze veriteľov
v konkurze Úpadcu; uvedené oznámenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 15/2016, dňa 25.01.2016.
Schôdza veriteľov sa konala dňa 18.03.2016 v sídle kancelárie Predošlého správcu na Družstevnej ulici 2, 831 04
Bratislava s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok vo veci ďalšieho postupu
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ustanovenia § 36 ZKR.
Prvej schôdze veriteľov v konkurze Úpadcu sa zúčastnil jeden veriteľ, a to veriteľ BENCONT INVESTMENTS, s. r.
o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 36 432 105. Predošlý správca otvoril prvú schôdzu veriteľov a
oboznámil prítomného so stavom konkurzného konania. Nakoľko sa prvej schôdze veriteľov zúčastnil len jeden
veriteľ, Predošlý správca dospel k názoru, že nie je možné voliť zástupcu veriteľov a skonštatoval, že pôsobnosť
príslušného orgánu bude vykonávať súd. Nakoľko do pôsobnosti prvej schôdze patrí rozhodovanie o výmene resp.
potvrdení správcu v jeho funkcii, Predošlý správca vyzval prítomného veriteľa aby hlasoval o výmene správcu. Na
prvej schôdzi veriteľov v konkurze Úpadcu došlo k výmene Predošlého správcu tak, že do funkcie nového správcu
Úpadcu bola zvolená komanditná spoločnosť iTRUSTee Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Seberíniho 2, 821 03
Bratislava, zn. správcu: S1697. Funkciu príslušného orgánu v konkurze vedenom na majetok Úpadcu vykonáva
Okresný súd Bratislava I v zmysle § 39 ZKR.
3.

Informácie k majetku podliehajúcemu konkurzu, speňažovaniu a výťažku

V súlade s ustanovením § 73 ods. 5 ZKR Predošlý správca a Správca počas celého konkurzu zabezpečovali
zisťovanie, zaistenie a spísanie majetku patriaceho Úpadcovi. Zistený majetok bol zapísaný do súpisu majetku
všeobecnej konkurznej podstaty nasledovne:
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Por.
Peňažná pohľadávka
číslo

1.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Dlžník :

istiny

nespotrebovaný preddavok - Okresný súd Bratislava I,
položka denníka D 19, pol. Záhradnícka 10, 812 44 664,00
Reg. 182/2015
Bratislava

Por.
Pohľadávka z účtu v banke: Číslo účtu / IBAN :
číslo
2.

Výška
EUR

Výška
EUR

hodnota

istiny

v Súpisová
EUR

hodnota

hodnota

Dôvod
Deň zapísania
zapísania do
do súpisu
súpisu

Por.
Iná majetková hodnota :
číslo

Charakteristika :

3.

Právny
dôvod:
pracovná v zmysle § 72 ods. 2 ZKR suma v rozsahu,
§ 67 ods. 1
zmluva,
Zamestnávateľ
: v akom môže byť postihnutá výkonom
08.06.2016
písm. b)
Sberbank Slovensko, a.s.
rozhodnutia/exekúciou

príjmy úpadcu (mzda)

v Súpisová
EUR

Dôvod
Deň zapísania
zapísania do
do súpisu
súpisu
§ 67 ods. 1
15.02.2016
písm. a)

1700,00

istiny

Dôvod
Deň zapísania
zapísania do
do súpisu
súpisu
§ 67 ods. 1
15.02.2016
písm. d)

664,00

Tatra banka, a.s.
(peňažná
hotovosť IBAN SK46 1100 0000 0029
1 700,00
odovzdaná
Úpadcom 3209 3269
k rukám Predošlého správcu)

Výška
EUR

v Súpisová
EUR

Deň vydania: 14.10.2016

Pokiaľ ide o majetok pod por. č. 3, za relevantné obdobie výkonu práce Úpadcom boli vykonané zrážky spolu
v sume 400,29 EUR. Celková hodnota majetku Úpadcu získaného v konkurze predstavuje súčet súm 664 + 1700 +
400,29 = 2.764,29 EUR.
Do konkurzu na majetok Úpadcu nebola prihlásená žiadna zabezpečená pohľadávka; a z uvedeného dôvodu
nebola vytvorená oddelená podstata pre žiadneho z veriteľov, resp. nedošlo ani k žiadnemu preradeniu výťažkov
speňaženia majetku zo všeobecnej do oddelenej podstaty. Ďalej Správca uvádza, že neboli zistené žiadne
odporovateľné úkony Úpadcu.
Správca konštatuje, že k dnešnému dňu nedošlo k vylúčeniu majetku zo súpisu. Správca uvádza, že v čase
vyhlásenia konkurzu na majetok Úpadcu mal Úpadca vyporiadané BSM, a teda k vyporiadaniu BSM v priebehu
konkurzu nedošlo. Vzhľadom na to, že jediným majetkom Úpadcu sú finančné prostriedky zapísané v súpise
všeobecnej podstaty pod por. č. 1 až 3; s tým, že evidované zostatky (po uspokojení niektorých pohľadávok proti
podstate) sú na konkurznom účte Úpadcu v Sberbank Slovensko, a.s., a Úpadca nevlastní žiaden ďalší hnuteľný
alebo nehnuteľný majetok, ktorý by mohol Správca speňažiť, Správca nežiadal príslušný orgán o udelenie pokynu
na speňažovanie majetku.
4.

Informácie o pohľadávkach proti podstate

Správca konštatuje, že oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh
všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 157/16, zo dňa 15.8.2016; s tým, že 30 dňová lehota
na podanie námietok podľa § 96 ods. 3 ZKR uplynula dňa 15.9.2016. V uvedenej lehote nepodala námietky žiadna
z oprávnených osôb. Správca uvádza, že v konkurze eviduje pohľadávky proti všeobecnej podstate spolu v
celkovej hodnote 1.986,89 EUR.
Žiaden výdavok nebol spätý osobitne s určitou súpisovou zložkou, preto boli pohľadávky proti podstate rozpočítané
bez rozdielu na všetky súpisové zložky majetku. V ďalšom je potrebné spomenúť, že uvádzaná suma pohľadávok
proti podstate v návrhu konečného rozvrhu výťažku zahŕňa aj budúce predpokladané nevyhnutné náklady spojené
so správou majetku do predpokladaného ukončenia konkurzu súvisiacich s administratívou konkurzu,
uspokojovaním veriteľov, vrátane súdneho poplatku z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku v zmysle
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uspokojovaním veriteľov, vrátane súdneho poplatku z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku v zmysle
sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v
znení neskorších predpisov - Položka 5 písm. c). Správca uvádza, že pohľadávky proti podstate sa uspokojujú
podľa zásad uvedených v § 87 ods. 2 a nasl. ZKR.
Súhrnný prehľad pohľadávok proti podstate je nasledovný:

Por.

Veriteľ - Obchodné Právny
dôvod
Popis
meno
vzniku pohľadávky

1

Tatra banka, a.s.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23
24
25
26
27
28
29
30
31

§87 ods.
ZKR
§87 ods.
Tatra banka, a.s.
ZKR
Mgr.
Monika §87 ods.
Martonová
ZKR
§87 ods.
Tatra banka, a.s.
ZKR
§87 ods.
Tatra banka, a.s.
ZKR
Mgr.
Monika §87 ods.
Martonová
ZKR
Mgr.
Monika §87 ods.
Martonová
ZKR
§87 ods.
Tatra banka, a.s.
ZKR
§87 ods.
Tatra banka, a.s.
ZKR
§87 ods.
Tatra banka, a.s.
ZKR
§87 ods.
Tatra banka, a.s.
ZKR
iTRUSTee
§87 ods.
Recovery, k.s.
ZKR
iTRUSTee
§87 ods.
Recovery, k.s.
ZKR
Kristián a Nikolas §87 ods.
Zoubek
ZKR
Kristián a Nikolas §87 ods.
Zoubek
ZKR
§87 ods.
Tatra banka, a.s.
ZKR
§87 ods.
Tatra banka, a.s.
ZKR
§87 ods.
Tatra banka, a.s.
ZKR
Kristián a Nikolas §87 ods.
Zoubek
ZKR
Kristián a Nikolas §87 ods.
Zoubek
ZKR
Sberbank
§87 ods.
Slovensko, a.s.
ZKR
Sberbank
§87 ods.
Slovensko, a.s.
ZKR
iTRUSTee
§87 ods.
Recovery, k.s.
ZKR
§87 ods.
Tatra banka, a.s.
ZKR
§87 ods.
Tatra banka, a.s.
ZKR
Kristián a Nikolas §87 ods.
Zoubek
ZKR
Kristián a Nikolas §87 ods.
Zoubek
ZKR
iTRUSTee
§87 ods.
Recovery, k.s.
ZKR
Sberbank
§87 ods.
Slovensko, a.s.
ZKR
Rezerva Sberbank §87 ods.
(bank poplatok okt) ZKR
Tatra banka, a.s.

2 písm. c)
2 písm. c)
2 písm. c)
2 písm. c)
2 písm. c)
2 písm. a)
2 písm. c)
2 písm. c)
2 písm. c)
2 písm. c)
2 písm. c)
2 písm. c)
2 písm. c)
2 písm. d)
2 písm. d)
2 písm. c)
2 písm. c)
2 písm. c)
2 písm. d)
2 písm. d)
2 písm. c)
2 písm. c)
2 písm. c)
2 písm. c)
2 písm. c)
2 písm. d)

Dátum
vzniku

poplatok za vedenie účtu

29.02.2016

poplatok za IB + dialog

29.02.2016

výdavky - zisťovanie majetku

29.03.2016

poplatok za vedenie účtu

31.03.2016

poplatok za IB + dialog

31.03.2016

odmena správcu do 1SV

06.04.2016

poštovné uhradené správcom 09.04.2016
poplatok za vedenie účtu

30.04.2016

poplatok za IB + dialog

30.04.2016

poplatok za vedenie účtu

31.05.2016

poplatok za IB + dialog

31.05.2016

poštovné uhradené správcom 09.06.2016
poštovné uhradené správcom 20.06.2016
spolu výživné pre maloleté deti 15.05.2016
spolu výživné pre maloleté deti 15.06.2016
poplatok za vedenie účtu

30.06.2016

poplatok za IB + dialog

30.06.2016

poplatky za transakcie

30.06.2016

spolu výživné pre maloleté deti 15.07.2016
spolu výživné pre maloleté deti 15.08.2016
poplatok za vedenie účtu

31.07.2016

poplatok za vedenie účtu

31.08.2016

Uznaná
suma
5,00
€
1,00
€
€
€
€

€
€

1,00
€
5,00
€
1,00
€
1,15
€
1,15
€
180,00
€
180,00
€
5,00
€
1,00
€
0,18
€
180,00
€
180,00
€
4,99
€
4,99
€

poštovné uhradené správcom 11.07.2016 1,15 €
poplatok + IB + dialog

31.07.2016

poplatok + IB + dialog

31.08.2016

spolu výživné pre maloleté deti 15.09.2016

6,00
€
6,00
€
180,00
€

2 písm. d)

spolu výživné pre maloleté deti 15.10.2016
€
2 písm. c) dotácia
účtu
TB
pred
07.09.2016
uzatvorením
€
2 písm. c)
poplatok za vedenie účtu
30.09.2016
€
2 písm. c)
poplatok za vedenie účtu
31.10.2016
€

§87 ods. 2 písm. c)
poplatok + IB + dialog
ZKR

30.09.2016

4,99

29.02.2016

1,00 €

- €

5,25 €

- €

5,00 €

- €

1,00 €

- €

796,66 €

- €

1,75 €

- €

30.04.2016

5,00 €

- €

30.04.2016

1,00 €

- €

31.05.2016

5,00 €

- €

31.05.2016

1,00 €

- €

07.09.2016

1,15 €

- €

07.09.2016

1,15 €

- €

04.07.2016

180,00 €

- €

04.07.2016

180,00 €

- €

31.05.2016

5,00 €

- €

31.05.2016

1,00 €

- €

31.05.2016

0,18 €

- €

07.09.2016

180,00 €

- €

07.09.2016

180,00 €

- €

31.07.2016

4,99 €

- €

31.08.2016

4,99 €

- €

07.09.2016

1,15 €

- €

31.07.2016

6,00 €

- €

31.08.2016

6,00 €

- €

19.09.2016

180,00 €

- €

a

31.03.2016
a

180,00 €
19.09.2016

2,13 €

- €

30.09.2016

4,99 €

- €

4,99
6,00

€

- €

180,00
2,13

4,99 €
30.09.2016

6,00 €
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Neuhr.
zostatok

5,00 €

796,66 07.04.2016
4.7.2016
1,75
04.07.2016
5,00

Uhradená
suma

29.02.2016

5,25 29.03.2016
4.7.2016
5,00
31.03.2016
1,00

€

Dátum úhrady

- €
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32

Okresný
Bratislava I

33

iTRUSTee
Recovery, k.s.

Konkurzy a reštrukturalizácie

súdny poplatok 0,2 % z
súd §87 ods. 2 písm. a)
výťažku
zaradeného
do
ZKR
rozvrhu
Odmena
správcu
zo
§87 ods. 2 písm. c)
speňažovania 20,01+ DPH
ZKR
20% = 24,01 EUR

Deň vydania: 14.10.2016

5,50
€
24,01
€

5,50 €
24,01 €

1 986,89

SPOLU PPP

€

Kompletný prehľad pohľadávok proti podstate podľa jednotlivých poradových čísel je súčasťou správcovského
spisu. Červenou farbou sú vyznačené pohľadávky proti všeobecnej podstate, ktoré nie sú zatiaľ uhradené.
5.

Informácie o prihlásených pohľadávkach veriteľov na základe prihlášky pohľadávky

Dňa 01.02.2016 uplynula základná prihlasovacia lehota na prihlasovanie pohľadávok v ktorej si pohľadávky prihlásili
nasledovní veritelia:
1. BENCONT INVESTMENTS, s. r. o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 36 432 105 – doručená Súhrnná
prihláška nezabezpečených pohľadávok s poradovým č. 1 s nižšie uvedenými pohľadávkami:
Pohľadávka pod por. č. 1 vo výške istiny 2.408,49,- EUR s úrokmi vo výške 2.028,98,- EUR
a úrokmi z omeškania vo výške 675,53,- EUR, t.j. spolu v celkovej sume 5.113,00,- EUR. Uvedená pohľadávka
bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým č. 1;
Pohľadávka pod por. č. 2 vo výške istiny 1.489,44,- EUR s úrokmi vo výške 1.631,06,- EUR a
úrokmi
z omeškania vo výške 417,76,- EUR, t.j. spolu v celkovej sume 3.538,26,- EUR.
Uvedená pohľadávka bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým č. ;
Pohľadávka pod por. č. 3 vo výške istiny 966,28,- EUR s úrokmi vo výške 1.042,44,- EUR
a úrokmi z omeškania vo výške 271,02,- EUR, t.j. spolu v celkovej sume 2.279,74,- EUR. Uvedená pohľadávka
bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým č. 3.
2. EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803 – doručená Prihláška pohľadávky
s poradovým č. 1 vo výške istiny 3.674,16,- EUR s úrokmi z omeškania vo výške 817,99,- EUR, t.j. spolu v celkovej
sume 5.159,87,- EUR. Uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým č. 4.
Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlasovanie pohľadávok boli Predošlému správcovi doručené
prihlášky pohľadávok veriteľa:
3. Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123:
- Prihláška pohľadávky s poradovým č. 1 vo výške istiny 1.205,40,- EUR s úrokmi vo výške 7,76,- EUR, t.j.
spolu v celkovej sume 1.213,16,- EUR. Uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod
poradovým č. 5;
- Prihláška pohľadávky s poradovým č. 2 vo výške istiny 856,18,- EUR s úrokmi vo výške 17,89,- EUR
a úrokmi z omeškania vo výške 0,39,- EUR, t.j. spolu v celkovej sume 874,46,- EUR. Uvedená pohľadávka
bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým č. 6.
Správca uvádza, že do konkurzu na majetok Úpadcu si k dnešnému dňu prihlásili nezabezpečené pohľadávky
nasledovní veritelia:
BENCONT INVESTMENTS, s. r. o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 36 432 105 – zistená suma
pohľadávok spolu 10.931,- EUR;
EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803 – zistená suma
pohľadávok spolu 5.159,87,- EUR;
Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123 –zistená suma pohľadávok
spolu 2.087,62,- EUR.
Správca uvádza, že v celková konečná suma zistených nezabezpečených pohľadávok v konkurze je spolu v
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

79

Obchodný vestník 198/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.10.2016

Správca uvádza, že v celková konečná suma zistených nezabezpečených pohľadávok v konkurze je spolu v
celkovej hodnote 18.178,49,- EUR.
Správca ďalej uvádza, že žiadna z prihlásených pohľadávok nebola Správcom ani Predošlým správcom popretá
vzhľadom k čomu neprebieha o žiadnej z prihlásených pohľadávok incidenčné konanie o určenie popretej
pohľadávky. Do konkurzu na majetok Úpadcu neboli prihlásené žiadne podriadené pohľadávky ani žiadne
zabezpečené pohľadávky a žiadna z prihlásených pohľadávok nie je podmienenou pohľadávkou. Správca
konštatuje, že v priebehu konkurzu k zmenám v osobe veriteľov nedošlo.
3.

Iné informácie

Správca konštatuje, že v uvedenom konkurze nebol urobený žiadny čiastkový rozvrh všeobecnej podstaty. Správca
ďalej uvádza, že nakoľko do konkurzu na majetok Úpadcu neboli prihlásené žiadne zabezpečené pohľadávky,
a z uvedeného dôvodu nebol vytvorený rozvrh oddelenej podstaty.
B. ROZVRHOVÁ ČASŤ
1.

Informácia o rozdelení výťažku rozvrhom:

Konečný rozvrh rozdelenie výťažku veriteľom vychádza z nasledujúcich skutočností:
a)

Výťažok získaný speňažením majetku Úpadcu predstavuje:

b)

Pohľadávky proti všeobecnej podstate:

c)

Suma zostatku výťažku (rozdiel a – b):

2.764,29 EUR
1.986,89 EUR
777,40 EUR

Suma zostatku výťažku sa bude rozdeľovať veriteľom na uspokojenie v rozsahu : 4,276482 % konečnej zistenej
sumy prihlásenej pohľadávky. Uspokojenie jednotlivých veriteľov v zmysle tohto konečného rozvrhu výťažku
všeobecnej podstaty je nasledovné:

Por.
č.
Meno / Názov veriteľa
pohľadávky

Celková suma prihlásenej Celková suma zistenej Výška
uspokojenia Spolu veriteľovi
pohľadávky v EUR
pohľadávky v EUR
rozvrhom v EUR
v EUR

BENCONT
5 113,00 €
INVESTMENTS, s. r. o.
BENCONT
3 538,26 €
INVESTMENTS, s. r. o.
BENCONT
2 279,74 €
INVESTMENTS, s. r. o.
EOS KSI Slovensko,
5 159,87 €
s.r.o.
Sberbank
Slovensko,
1 213,16 €
a.s.
Sberbank
Slovensko,
874,46 €
a.s.
18 178,49 €

1
2
3
4
5
6
SPOLU

2.

5 113,00 €

218,66 €

3 538,26 €

151,31 €

2 279,74 €

97,49 €

5 159,87 €

220,66 €

1 213,16 €

51,88 €

874,46 €

37,40 €

18 178,49 €

777,40 €

467,46 €

220,66 €
89,28 €
777,40 €

Informácia k schváleniu rozvrhu príslušným orgánom

Správca žiada príslušný orgán (podľa časti A. bodu 2.), aby v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia návrhu konečného
rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku rozhodol o schválení tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku.
iTRUSTee Recovery, k.s., správca

K023591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Lanák - AUTO PELA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 987 631
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Nám. SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/60/2015 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/60/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola ponukového konania na predaj majetku úpadcu:
Vyhlasovateľ BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu Petra Lanáka – AUTO PELA,
s miestom podnikania 974 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 97, IČO: 10 987 631, týmto v súlade so záväzným
pokynom príslušného orgánu ponúka v I. kole ponukového konania na predaj majetku úpadcu.
Druh: súbor hnuteľných vecí
Typ: súčiastky, náhradné diely, príslušenstvo, doplnky k automobilom, zásoby hnuteľného majetku
Cena: 40.000,00 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Zabezpečený veriteľ: Tatra banka, a.s. so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, IČO:00 686 930
(ďalej len „hnuteľné veci“)

I. kolo ponukového konania má nasledovné podmienky:
·
·
·
·

·
·
·

hnuteľný majetok bude predaný za najvyššiu ponuku, ktorá bude vopred odsúhlasená zabezpečeným
veriteľom Tatra banka, a.s. V prípade ak dôjde k stretu najvyšších ponúk, prednosť bude mať tá ponuka,
ktorá bola Správcovi doručená ako prvá;
oznámenie o konaní ponukového konania bude zverejnené v Obchodnom vestníku;
lehota na predkladanie ponúk bude do 20 dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku, do 15:00
hod. posledného dňa lehoty;
záujemca je povinný zaplatiť zálohu na kúpnu cenu, a to minimálne vo výške 20% z ponúkanej kúpnej ceny.
Záloha musí byť pripísaná v prospech účtu Úpadcu najneskôr do 12:00 hod. dňa, v ktorom končí lehota na
predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu. Záujemcovi, ktorého
ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu kúpnej
zmluvy. V prípade odmietnutia podpisu zmluvy z dôvodu na strane záujemcu alebo v prípade nesplnenia
dohodnutých zmluvných podmienok záujemcom, uhradená záloha prepadne v prospech podstaty Úpadcu;
otvorenie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii Správcu na adrese: Námestie M. Benku 10, 811 07
Bratislava;
po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk správca do 3 dní písomne informuje zabezpečeného veriteľa
Tatra banka, a.s. o výsledku ponukového konania a určí lehotu na vyjadrenie, či s niektorou ponukou
súhlasí;
výsledky ponukového konania Správca písomne oznámi záujemcom do 7 pracovných dní od vyhodnotenia
ponukového konania a po odsúhlasení zabezpečeným veriteľom Tatra banka, a.s.

Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý potenciálny záujemca emailom na základe jeho predošlej
žiadosti. Požiadať o zaslanie podmienok možno aj emailom na: j.paskova@bankruptcy.sk resp. telefonicky: Mgr.
Jana Pašková tel. č.: 02/5020 2911. Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky
ponuky a ponukové konanie zrušiť.

V Banskej Bystrici, dňa 11.10.2016
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BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K023592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Rácková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 4, 900 29 Nová Dedinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vároši
Sídlo správcu:
Záhrebská 6, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/55/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/55/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Peter Vároši - správca dlžníka Katarína Rácková, nar. 07.05.1978, trv. byt.: Mierová 4, 900 29 Nová Dedinka,
zvoláva opakovane prvú schôdzu veriteľov na deň 31.10.2016 o 10.00 hod. v kancelárii správcu JUDr. Petra
Várošiho so sídlom: Záhrebská 6, 811 05 Bratislava.
Program schôdze veriteľov:
1. Prezentácia účastníkov - otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Hlasovanie o odvolaní správcu
5. Záver
Prezentácia účastníkov konania bude od 9.45 - 10.00 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti,
právnické osoby výpis z OR nie starší ako tri mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu splnomocnením, alebo
poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
JUDr. Peter Vároši, správca

K023593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Crow Arena s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodárenská 6/646, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 166 475
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30R/1/2016 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30R/1/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schvaľovacej schôdze

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca dlžníka: Crow Arena s.r.o. v reštrukturalizácii, so
sídlom Vodárenská 6/646, 040 01 Košice, IČO: 46 166 475 v reštrukturalizácii vedenej na Okresnom súde Košice
I pod sp. zn. 30R/1/2016, v zmysle ust. § 146 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvoláva schvaľovaciu schôdzu na deň
07.11.2016 so začiatkom o 10.00 hod. v sídle kancelárie správcu: Štúrova 27, 040 01 Košice, 8. poschodie, s
nasledovným programom:
1. Otvorenie schvaľovacej schôdze
2. Rozprava
3. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu
4. Záver.
Veritelia – fyzické osoby pri prezencii predložia doklad totožnosti.
Veritelia – právnické osoby pri prezencii predložia aktuálny výpis z obchodného registra, nie starší ako tri mesiace,
spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Košiciach, dňa 11.10.2016
JUDr. Matúš Králik, PhD., komplementár správcu
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.

K023594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jozef Novák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 64/865, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1952
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Piešťanská 25, 915
01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/15/2015 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/15/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

V Bratislave, 4. 10. 2016
Vec: odsúhlasenie návrhu konečného rozvrhu výťažku
vo veci konkurzu na majetok úpadcu, Ing. Jozef Novák, r.č. XXXXXX, bytom: Moyzesova 865/64, 017 01 Považská
Bystrica, na majetok ktorého bol rozhodnutím Okresného súdu Trenčín, uverejneným v Obchodnom vestníku zo dňa
5. 6. 2015, v konaní vedenom pod sp. zn. 38K/15/2015 vyhlásený konkurz a v zmysle Vašej žiadosti súhlasíme
s návrhom konečného rozvrhu výťažku zo dňa 21. 9. 2016.
Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, Bratislava
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.
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K023595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Dajkó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Toryská 6, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1940
Obchodné meno správcu:
Areko Group k.s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/38/2014 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/38/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

20. Zrážka z dôchodku úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou za
mesiac jún 2016 vo výške 117,50€.
21. Zrážka z dôchodku úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou za
mesiac júl 2016 vo výške 117,50€.
22. Zrážka z dôchodku úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou za
mesiac august 2016 vo výške 117,50€.
23. Zrážka z dôchodku úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou za
mesiac september 2016 vo výške 117,50€.
Ing. Mgr. Jaroslav Dolný, komplementár spoločnosti Areko Group k. s., správca Úpadcu

K023596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ingrid Kálazyová - KARIM
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Konopisková 407, 991 26 Nenince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 268 449
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4R/2/2016 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/2/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní Schvaľovacej schôdze veriteľov
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, reštrukturalizačný správca dlžníka: Ing. Ingrid Kálazyová – KARIM s miestom
podnikania Konopisková 407, 991 26 Nenince, IČO : 37 268 449 oznamuje, že Veriteľský výbor na svojom
zasadnutí dňa 11.10.2016 schválil reštrukturalizačný plán predložený dlžníkom a odporúča, aby účastníci plánu
oprávnení o schválení plánu hlasovať hlasovali za jeho prijatie. Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom
plánu v kancelárii správcu, termín je možné dohodnúť si na t.č. 048/41 54 184, prípadne emailom na
rybarikova@1uctovna.sk.
Správca v zmysle ust. § 146 ods. 2) zákona č.7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zvoláva Schvaľovaciu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 07.11.2016 o 10:00 hod. Miesto konania : sídlo
správcu – Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Rozprava podľa §147 ods.1) ZoKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Hlasovanie o prijatí plánu
4. Záver
Veritelia pri prezentácii predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia doklad totožnosti, overené plnomocenstvo alebo poverenie na zastupovanie.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 11.10.2016

K023597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Kumičáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 123/3, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.8.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 1K/2/2014 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/2/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

ZÁPISNICA O HLASOVANÍ ZÁSTUPCU VERITEĽOV
Mgr. Peter Žoldoš, správca majetku úpadcu Helena Kumičáková, nar. 18.8.1947, bytom Komenského 123/3, 068 01
Medzilaborce, so sídlom kancelárie správcu: Žriedlová 3, 040 01 Košice, email: zoldosmail@gmail.com, konkurzné
konanie vedené OS Prešov pod sp. zn. 1K/2/2014, týmto zverejňuje zápisnicu o hlasovaní zástupcu veriteľov
o uložení záväzného pokynu v nasledovnom znení: Veriteľ Consumer Finance Holding, a.s., IČO: 35 923 130,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10315/P, ako zástupca veriteľov vo
veci konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Prešov, sp.zn.: 1K/2/2014, na majetok úpadcu Helena
Kumičáková, nar. 18.08.1947, bytom Komenského 123/3, 068 01 Medzilaborce ukladá záväzný pokyn na
speňažovanie nehnuteľného majetku, konkrétne súpisových zložiek č. 1 a 2 zaradených do súpisu všeobecnej
podstaty, ktorej súpis bol zverejnený vo vydaní Obchodného vestníka č. 122/14 dňa 27.6.2014 pod K012259 a to
uzavretím kúpnej zmluvy s podielovým spoluvlastníkom Ing. Patrikom Kumičákom, bytom Komenského 123/3, 068
01 Medzilaborce, nar.: XX.X.XXXX, číslo OP: XX XXX XXX za kúpnu cenu za spoluvlastnícky podiel vo výške
8.800,00 EUR. Správcovi sa taktiež ukladá zmluvou o prevode spoluvlastníckeho podielu k bytu speňažiť aj všetky
ostatné súpisové zložky č. 3 až č. 14, ktoré tvoria príslušenstvo k bytu a to za kúpnu cenu spolu vo výške 257,00
EUR. Správcovi sa ukladá odpredať všetky súpisové zložky majetku v súlade s ustanovením § 89 ZKR kupujúcemu
Ing. Patrikovi Kumičákovi, napriek tomu, že je spriaznenou osobou s úpadcom.
HLASOVANIE:
ZA: 100%
PROTI: 0 %
V Košiciach dňa 11.10.2016
Mgr. Peter Žoldoš, správca
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K023598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RNDr. Ľubica Ferková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cyrila a Metoda 2042/18, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.9.1964
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:
31K/65/2011
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Rozvrh oddelenej podstaty v zmysle § 97 ods. 1 ZKR - konkurzné konanie na majetok úpadcu
RNDr. Ľubica Ferková, nar. 22.09.1964, , bytom Cyrila a Metoda 2042/18, Michalovce, č.k. 31K/65/2011
Ing. Peter Duhoň, správca podstaty úpadcu RNDr. Ľubica Ferková, nar. 22.09.1964, , bytom Cyrila a Metoda
2042/18, Michalovcepredkladá rozvrh oddelenej podstaty v zmysle § 97 ods. 1 ZKR.
Dňa 8.4.2015 bol oddelenému veriteľovi Slovenskej sporiteľní, a.s. doručený rozvrh oddelenej podstaty v rámci
predmetného konkurzu. Proti tomuto rozvrhu podal oddelený veriteľ námietky a to podaním zo dňa 10.4.2015.
Vychádzajúc z príslušných ustanovení ZKR správca podstaty upravuje v zmysle námietok oddeleného veriteľa
rozvrh v tomto znení :

V konkurznej veci vyššie uvedeného úpadcu po ustanovení do funkcie správcu som vykonával všetky úkony
smerujúce k speňaženiu majetku a k získaniu čo najväčšieho možného uspokojenia veriteľov úpadcu. Chcem
uviesť, že súčasťou oddelenej podstaty bol spoluvlastnícky podiel 1/2 z celku nehnuteľností zapísaných na LV č.
1877, k.ú. Michalovce s tým, že k speňaženiu došlo formou dražby a dražba bola vykonaná na celý majetok, a to
z dôvodu toho, že druhá polovicu spoluvlastníckeho podielu bola zapísaná v súpise majetku úpadcu Ing. Ján Ferko,
nar. 01.04.1957. Dražba bola vykonaná dražobníkom Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o. a navrhovateľom
dražby boli JUDr. Peter Nízky, správca a Ing. Peter Duhoň, správca. Vyššie uvedené nehnuteľnosti boli vydražené
v treťom kole za sumu 112 000,- Eur s tým, že na účet správcu bola poukázaná po odpočítaní nákladov dražby
suma 49 860,45 Eur.
S prihliadnutím na hore uvedenú skutočnosť a príslušné zákonné ustanovenia správca bezodkladne spracoval tento
rozvrh s tým, že pohľadávky proti podstate, ktoré vznikli v súvislosti so správou a speňažením tejto oddelenej
podstaty, boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 14/2015 zo dňa 22.01.2015 a voči týmto pohľadávkam neboli
vznesené žiadne námietky.

Príjmy získané speňažením oddelenej podstaty:
·
·

Príjmy zo speňaženia nehnuteľnosti: 56 000,- €
Príjmy celkom:
56 000,- €

Výdavky – pohľadávky proti podstate:
·

Odmena správcu do konania prvej schôdze veriteľov

796,66 € s DPH

Odmena správcu v zmysle § 20 ods. 1 vykonávacej
Vyhlášky
·

7.132,- € s DPH

Náklady a odmena dražobníka v rámci realizácie dražieb
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6 139,- €

·
·
·
·
·

Kolkové známky, náklady na overovanie listín
Poštovné náklady - kancelárske potreby
Daň z nehnuteľnosti za obdobie trvania konkurzu
Náklady na znalecké posudky
telekomunikačné služby

219,- €
250,- €
345,- €
1 50 ,- €
210,- €

·
·

Cestovné náklady - správca
Súdny poplatok za konkurz

478,- €
112,- €

Spolu

15.831,66 €

Vychádzajúc z hore uvedeného bude z výťažku uspokojený oddelený veriteľ a to: Slovenská sporiteľňa a.s. vo
výške 40.168,34 €.

V Košiciach, 10.10.2016

Ing. Peter Duhoň
Správca

K023599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ľuboš Janák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 29, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Podhorský
Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/36/2016 S1508
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/36/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

5.Súpisová zložka majetku: Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu v banke
Názov a sídlo banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 469,44,- €
Číslo účtu: SK7509000000005114194934

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mena: EUR
Deň zapísania do súpisu majetku: 11.10.2016
Dôvod zapísania do súpisu majetku: Časť mzdy podliehajúca konkurznému konaniu za obdobie 09/2016

V Bratislave dňa 11.10.2016, Mgr. Róbert Podhorský, konkurzný správca

K023600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Michalík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domovina 356/103, 972 43 Zemianske Kostoľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40K/4/2016 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/4/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR sa do zoznamu pohľadávok zapisuje pohľadávka veriteľa:
·

NELL KAPITAL, s.r.o., so sídlom Dunajská 4, 811 08 Bratislava, IČO: 47 147 946. Prihlásená suma je
100,56 Eur

JUDr. Viliam Vaňko, správca

K023601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Magál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrubá Strana 1455, 916 11 Bzince pod Javorinou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 36120, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/42/2016 S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/42/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Andrej Jaroš, konkurzný správca úpadcu Roman Magál, , nar.: 20.06.1972, trvale bytom Hrubá Strana 1455,
916 11 Bzince pod Javorinou, Slovenská republika (ďalej ako „úpadca“) zvoláva v súlade s ustanovením § 34 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v kancelárii správcu
na adrese Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, dňa 06.12.2016 o 09:00 hod. s nasledovným programom:
1. Prezentácia, otvorenie schôdze veriteľov
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Rozhodovanie podľa § 36 ods. 1 ZKR o výmene správcu
4. Záver
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prezentácia veriteľov sa uskutoční v čase od 8:30 hod. do 9:00 hod. Právo účasti na schôdzi veriteľov má každý
veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase
konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti. Veritelia fyzické osoby sú povinní pri
prezentácii predložiť doklad totožnosti, veritelia právnické osoby aktuálny výpis z obchodného registra nie starší ako
jeden mesiac spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov sú povinní
predložiť plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Andrej Jaroš, konkurzný správca S373

K023602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčie Hrdlo 56, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Podhorský
Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/8/2015 S1508
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/8/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

20. Pohľadávka z účtu v banke
Suma: 675,29,- EUR
Číslo účtu: SK0809000000005069757530
Mena: EUR
Deň a dôvod zapísania majetku: 11.10.2016, uvedená suma predstavuje časť mzdy úpadcu podliehajúca
konkurznému konaniu v súlade s § 72 ods. 2 ZKR a to za obdobie 09/2016, zamestnávateľ: Slovnaft, a.s.
V Bratislave dňa 11.10.2016, Mgr. Róbert Podhorský, konkurzný správca

K023603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agnano s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 15, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 540 729
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32/20/2016 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/20/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. JUDr. Tomáš Pintér, správca úpadcu: Agnano s.r.o., so sídlom Mostná 15,
949 01 Nitra, IČO: 47 540 729, zverejňuje bankový účet, na ktorý je možné skladať kauciu. Číslo bankového účtu
vedeného v Sberbank Slovensko, a.s., IBAN: SK32 3100 0000 0040 1012 5200. Popretie pohľadávky veriteľom je
účinné ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 € s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do
uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo
čiastočnej dôvodnosti popretia, má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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čiastočnej dôvodnosti popretia, má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku
proti podstate.
JUDr. Tomáš Pintér, správca

K023604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LAMO, spol. s r. o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 389/19, 974 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 639 836
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 1K/47/2015 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/47/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Označenie dražobníka a navrhovateľa dražby: Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., Hlavné námestie 13,
979 01 Rimavská Sobota, sp. zn. 1K/47/2015 S1577, Okresný súd Banská Bystrica
Miesto konania dražby: kancelária správcu Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Dátum konania dražby: 07.10.2016
Čas otvorenia dražby: 09.00 hod.
Označenie predmetu dražby:
Nehnuteľnosti vo vlastníctve úpadcu: LAMO, spol. s r. o. „v konkurze“, Mierová 389/19, 974 46 Valaská, IČO:
31 639 836 vedené Okresným úradom Brezno, odborom katastrálnym pre katastrálne územie Valaská, obec
Valaská, okres Brezno
na LV č. 1021
byt č. 3 na 1 posch. vchod 1, bytový dom – 6 - bytovka so súp.č. 474 na parc.č. CKN 1456 a podiel na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo výške spoluvlastníckeho podielu 57/500,
v podiele úpadcu 1/1.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Cena predmetu dražby bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 13/2016 znalca Ing. Miroslava Dubeca,
Vrbová 24, 977 03 Brezno, ev. č. znalca 915069, znalecký posudok zo dňa 01.09.2016 na sumu 10 900,- €.
Najnižšie podanie:
10 900,- € (s možnosťou zníženia)
Minimálne prihodenie:
100,- €
Dražobná zábezpeka:
Výška: 2 180,- €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výška ceny dosiahnutej vydražením:
9 810,- €

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., správca
10.10.2016

K023605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Mihálová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zliechov 354, 018 32 Zliechov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/62/2015 S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/62/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č.021/2016
(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)

A.

Označenie dražobníka

I.

Obchodné
a priezvisko

II.

Sídlo/ bydlisko

a)
Názov
priestranstva

meno/

meno

ulice/verejného

GAVILA s.r.o.

1. mája

b) Orientačné/ súpisné číslo

173/11

c) Názov obce

Trenčín

e) Štát

SR

d) PSČ

III.

Zapísaný:

V obchodnom reg. Okresného súdu v TN, odd.: Sro, vl.č.: 22943/R

IV.

IČO/ dátum narodenia

45 517 959

B.

1. I.

II.

911 01

Označenie navrhovateľov
Obchodné meno/ meno JUDr. Andrej Jaroš- správca konkurznej podstaty úpadcu Oľga Mihálová, rodená Ševčíková,
a priezvisko
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod zn. S 373, so sídlom
kancelárie: Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín
Sídlo/ bydlisko

a)
Názov
priestranstva

ulice/verejného

b) Orientačné/ súpisné číslo

354

c) Názov obce

Zliechov

d) PSČ

018 32
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SR

III.

Zapísaný:

IV.

IČO/ dátum narodenia

16.10.1962

C.

Miesto konania dražby

Brnianska 1J, Trenčín 911 05, Notársky úrad Trenčín, JUDr. Denisa Adamkovičová

D.

Dátum konania dražby

22.11.2016

E.

Čas konania dražby

10:00 hod.

F.

Kolo dražby

Prvé kolo

G.

Predmet dražby

Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 3671 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom, pre okres Prievidza, obec Valaská
Belá, k.ú. Valaská Belá a to:
- Rodinný dom so súpisným číslom 1077 postavený na parcele C KN parc. č. 16594,
- Pozemok, parcela registra „C“, KN parcela č. 16594 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2
H.

Opis predmetu dražby

Predmet dražby je rodinný dom, ktorý má jedno čiastočné podzemné a jedno nadzemné podlažie a neobytné podkrovie. Nachádza v obci
Valaská Belá, okres Prievidza, v Trenčianskom kraji, leží v prírodnom prostredí asi 38 km severozápadne od okresného mesta Prievidza. V
obci je základná občianska vybavenosť charakteru obchodov a služieb, prevláda tu individuálne bytová výstavba. Hodnotený rodinný dom sa
nachádza severne od obce, v menšej osade rodinných domov s názvom Michalovci, táto časť s obcou nie je stavebne zrastená, má charakter
lazov, je vo vzdialenosti asi 3 km od obce. Lokalita je prístupná po úzkej cestnej komunikácii na parc.č. 18426, tento pozemok je vo vlastníctve
SR, v správe Slovenského pozemkového fondu, v poslednom úseku je prístup k domu po strmej poľnej ceste. V danom mieste sa žiadna
občianska vybavenosť ani možnosť využitia prímestskej hromadnej dopravy nenachádzajú, podľa poskytnutých informácií znalcovi v osade v
súčasnom období trvale bývajú len dvaja obyvatelia.
V súčasnom období sa dom nevyužíva, začatá bola rekonštrukcia interiérov domu /cca v roku 2012/, ktorá zatiaľ nie je dokončená a v
súčasnom období sa v nej nepokračuje.
Konštrukčne ide o murovanú stavbu, podzemné podlažie je osadené v priemernej hĺbke 1 - 2 m pravdepodobne bez zvislej izolácie, vzhľadom
na miernu svahovitosť terénu sú pivničné priestory prístupné priamym vstupom zo zadnej strany domu, vnútorné schodisko v dome nie je.
Základy sú betónové pásové, obvodové zvislé konštrukcie sú murované v podzemnom podlaží z kamenného muriva, v nadzemnom podlaží z
tehlového muriva v priemernej hrúbke 40 - 50 cm, deliace konštrukcie sú murované. Stropy nad pivnicou sú železobetónové monolitické, nad
prízemím drevené trámové, strecha je sedlová, krytina aj klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne povrchové úpravy sú
vápennocementové hladké, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, okná drevené dvojité. Z inžinierskych sietí je dom napojený na
elektrickú energiu vzdušnou prípojkou /elektromer na dome/ a vodu zo súkromného vodojemu nad osadou, kanalizácia ani žumpa v čase
obhliadky znalcom neboli vybudované /sú vyhotovené vnútorné kanalizačné rozvody a čiastočná príprava na vybudovanie budúcej žumpy/.
Vodojem aj vonkajšie rozvody vody ku skupine domov sa nachádzajú mimo pozemku vo vlastníctve vlastníka domu.
Predmetom dražby je aj príslušenstvo hlavnej stavby a to:
·
Ohraničenie /zábradlie/ vstupnej verandy na p.č. 16594
·
Spevnená plocha verandy na p.č. 16594
·
Vonkajšie schody zadné na p.č. 16598/1

CH.

Opis stavu predmetu dražby

Bytový dom bol daný do užívania v roku 1948, pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovil znalec životnosť domu na
100 rokov, vzhľadom na začatú rekonštrukciu dom bol predmet dražby hodnotený ako nedokončená stavba.
V suterénnom podlaží, ktoré je len pod časťou domu sú pivničné a skladové priestory, bez zariaďovacích predmetov. V prízemí domu sú
predsieň, kuchyňa, dve izby, kúpeľňa a komora prístupná samostatným vchodom zo zadnej časti domu. V kuchyni je kuchynská skrinka dĺžky
1,20 m so smaltovaný drezom, obyčajnou batériou, sporák na tuhé palivo, vyhotovená je aj príprava na osadenie novej kuchynskej linky, t.j.
nové keramické obklady za linkou a nové rozvody elektroinštalácie, linka zatiaľ nie je osadená. V kúpeľni ja zatiaľ osadené len WC a
vyhotovená je príprava na osadenie sprchového kúta a umývadla, kúpeľňa nie je dokončená. V jednej izbe sú nové plávajúce podlahy z
veľkoplošných laminátových parkiet, v druhej izbe sú podlahy vybúrané a nedokončené, zadná komora je tiež bez podláh, podlaha v kuchyni
je z PVC, v kúpeľni zatiaľ nie sú podlahy ani keramické obklady.
Byt je trvalo obývaný vlastníkom. Vydražiteľ znáša náklady na vypratanie bytu v plnom rozsahu.
I.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby

LV č. 3671, ČASŤ B:Poznámky
-Oznámenie Všeobecnej úverovej banky a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320155 o začatí realizácie
záložného práva formou dobrovoľnej dražby - P 1002/15 - vz 521/15
-Poznamenáva sa zaradenie nehnuteľností do súpisu majetku oddelenej podstaty v konkurznom konaní sp.zn. 38K/62/2015 - P
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-Poznamenáva sa zaradenie nehnuteľností do súpisu majetku oddelenej podstaty v konkurznom konaní sp.zn. 38K/62/2015 - P
432/16 - v.z. 220/16
LV č. 3671, ČASŤ C:ŤARCHY
·

J.

Na nehnuteľnosti: rodinný dom č.s. 1077 na parc.č. 16594 a pozemok parc.č. 16594 - Záložné právo v prospech Všeobecnej
úverovej banky a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320155 podľa zmluvy o zriadení záložného práva k
nehnuteľnostiam zo dňa 24.7.2007 -V 3838/07 -VZ 213/07
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby

Cena predmetu dražby bola stanovená znaleckým posudkom č. 100/2016 zo dňa 16.09.2016 vypracovaný znalcom Ing. Štefanom
Pastierovičom, Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica, podľa vyhlášky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Znalec
stanovil všeobecnú hodnotu predmetu dražby na sumu 5379,32- EUR, po zaokrúhlení 5400,00- EUR.
6000,- EUR

K.

Najnižšie
podanie

L.

Minimálne
prihodenie

200,- EUR

M.

Dražobná
zábezpeka

a) výška

1500,- EUR

Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená bezhotovostným bankovým prevodom
alebo vkladom na účet Dražobníka IBAN: SK8811000000002928856593 vedený v Tatra banka, a.s.,
b) spôsob zloženia
variabilný symbol vkladu 0212016. Prípustné je aj zloženie bankovej zábezpeky vo forme bankovej záruky,
dražobnej zábezpeky
alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v Oznámení o dražbe. Zloženie dražobnej zábezpeky nie je
možné šekom ani platobnou kartou.

c) doklad preukazujúci Účastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky (bankou potvrdený
zloženie
dražobnej vklad v hotovosti s variabilným symbolom vkladu 0212016, výpis z účtu o odpísaní čiastky z účtu s
zábezpeky
variabilným symbolom 0212016, záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku, príjmový pokladničný doklad ).

d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky

e) vrátenie dražobnej zábezpeky

N.

Začína sa dňom zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku a končí sa
otvorením dražby.

Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná zábezpeka bankovým
prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi, a to bezodkladne
po skončení dražby alebo upustenia od dražby.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením

Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dobrovoľnej dražby, a to bankovým
prevodom v prospech účtu dražobníka alebo v hotovosti dražobníkovi. Dražobník vykoná rozvrh výťažku dražby a to tak, že z
výťažku dražby uspokojí odmenu dražobníka, náklady dražby a náklady notára, ktorý vykonal registráciu dražby a spísal zápisnicu
o priebehu dražby. Zostatok výťažku dražby poukáže dražobník na účet navrhovateľa dražby. Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ
uhradil pred začatím dražby, sa započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný
zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote jej splatnosti, dražobník je povinný vrátiť vydražiteľovi záručné listiny
osvedčujúce bankovú záruku.
Obhliadka predmetu
Dňa 09.11.2016 o 15:00 hod. a dňa 10.11.2016 o 15:00 hod.
dražby (dátum)
Miesto obhliadky

Pred predmetom dražby.
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V prípade záujmu o účasť na obhliadke, žiadame záujemcov o prihlásenie sa a kontaktovanie
dražobnej spoločnosti na tel. č.: +421 948 670 881 alebo +421 905 476 407 najneskôr 1 deň pred
termínom obhliadky.
K obhliadke je potrebné priniesť si úradný doklad totožnosti / napr. občiansky preukaz, pas/,
právnické osoby aj úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je
oprávnený v jej mene konať (napr. výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského
oprávnenia) nie starší ako 1 mesiac.
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č.527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné vo
výške 3 EUR.

O.
Organizačné
opatrenia

P.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle
§5 zák. č. č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia
dražobníkovi:
a)doklad o zložení dražobnej zábezpeky v zmysle tohto oznámenia
b)čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle §20 ods. 2 zák. č.
č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
c)doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
d)ak ide o právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude
vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra,
živnostenského oprávnenia), nie starší ako 1 mesiac,
v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – špeciálne splnomocnenie s úradne
osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne vyplývať
oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dobrovoľnej dražbe.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby
momentom udelenia príklepu.
V prípade úhrady ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom, dražobník odovzdá vydražiteľovi osvedčený odpis notárskej zápisnice,
ktorou bol osvedčený priebeh dražby a ktorý je dôkazom (právnym titulom) o nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby
momentom udelenia príklepu licitátorom. Zároveň dražobník zabezpečí zápis vlastníckeho práva pre vydražiteľa v príslušnom
katastri záznamom.

R.

Podmienky odovzdania predmetu dražby

Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník podľa §29 zák. č. 527/2007 Z.z. povinný odovzdať
predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné
práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi. Ak ide o nehnuteľnosť, odovzdá predchádzajúci
vlastník predmet dražby vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov za prítomnosti dražobníka, na základe predloženia osvedčeného
odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. O odovzdaní predmetu dražby sa spíše „Zápisnica o odovzdaní
predmetu dražby„ ktorú podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Nebezpečenstvo škody na
predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na
vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby.
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Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:

1. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia
neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, 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.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnému
Okresnému úradu, katastrálnemu odboru o začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
4.
Ak
súd
určí
dražbu
za
neplatnú,
účinky
príklepu
zanikajú
ku
dňu
príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby
konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá
má k predmetu dražby iné ako vlastnícke
právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

T.

Notár

a) titul

JUDr.

b) meno

Denisa

c) priezvisko

Adamkovičová

d) sídlo

Brnianska 1J, 911 05 Trenčín

K023606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SGL International s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martovce 75, 947 01 Martovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 333 297
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/20/2015 S1636NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/20/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LexCreditor k.s., správca úpadcu SGL International s.r.o., 947 01 Martovce č. 75, IČO: 45 333 297 zvoláva v zmysle
ustanovenia § 34 ods. (2) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov druhú
schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 04.11.2016 o 10:00 hod. /prezentácia od 9:30 hod. do 10:00 hod./
v zasadacej miestnosti správcu LexCreditor k.s., na adrese Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto.
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Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Voľba zástupcu veriteľov /ust. §107 ods. 2 ZKR/
3. Záver
Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby výpis z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
LexCreditor k.s.

K023607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MUDr. Viera Borščová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 256/48, 038 51 Turčianska Štiavnička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Elena Fioleková
Sídlo správcu:
Mudroňova 43, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K/15/2014/S1340
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/15/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci úpadcu: MUDr. Viera Borščová, nar. 11.10.1947, bytom 9. Mája 256/48, 038 51 Turčianska
Štiavnička, bola doručená konkurzná prihláška veriteľa Richard Segľa, nar. 24.1.1978, bytom Železničná 1 Sučany v
celkovej prihlasovanej výške 52.522,64 EUR. Prihláška veriteľa Richard Segľa bola doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej 45-ňovej lehoty a bola dňa 03.01.2015 zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 2.
Ing. Elena Fioleková, správca

K023608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Mačaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 10, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.3.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/21/2016 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/21/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa:
Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90, IČO: 31 320 155, Veriteľ por.č. 3,
pohľadávka č. 1
Súpisová položka majetku por. č. 1:
Nehnuteľná vec: Byt č. 12, nachádzajúci sa na siedmom poschodí, vo vchode č. 10 bytového domu so súpisným
číslom 1769 nachádzajúci sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. KN-C 1961/79 o výmere 400 m2, druh
pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zápis na LV č. 4489, katastrálne územie: Ľubica, obec: Ľubica, okres:
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pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zápis na LV č. 4489, katastrálne územie: Ľubica, obec: Ľubica, okres:
Kežmarok, štát: SR; Podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu: 7117/233113, Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 44.500,- EUR
Druh a poradie zabezpečovacieho práva: Záložné právo prvé v poradí zriadené na základe Záložnej zmluvy reg. č.:
001/208421/14 -001/000 v prospech Všeobecnej úverovej banky,a.s.,Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava zo dňa
01.04.2014, vklad záložného práva povolený, pod č. V 620/14 - 246/14 zo dňa 29.04.2014.
Typ zabezpečovacieho právo: Záložné právo
Výška zabezpečenej pohľadávky: 35 325,59 €
V Prešove dňa 10.10.2016

K023609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Mačaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 10, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.3.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/21/2016 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/21/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 1:
Iná majetková hodnota - nevyčerpaný preddavok na odmenu a výdavky predbežného správcu.
Súpisová hodnota súpisovej zložky majetku: 458,97 Eur
V Prešove, dňa 10.10.2015

K023610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Alfréd Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2029/52, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/29/2016 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/29/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty konkurzu v zmysle § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii
Konkurz vedený na Okresnom súde Trenčín so sp.zn.: 40K/29/2016 úpadcu Ing. Alfréd Tóth, nar.: 14.01.1966,
bytom Rozkvet 2029/52, 017 01 Považská Bystrica.
Popis

Preddavok zložený úpadcom

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Register v ktorom sa eviduje

Okresný súd Trenčín

Deň zápisu do súpisu majetku

18.8.2016

Dôvod zápisu do súpisu majetku

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Súpisová hodnota v €

663,88 €

HNUTEĽNÁ VEC ALEBO SÚBOR HNUTEĽNÝCH VECÍ

STAVBA

POZEMOK

Deň vydania: 14.10.2016

Popis

OMV DACIA LOGAN, farba červená

Približným rokom výroby

2009

Stavom opotrebovanosti

bez výrazného opotrebovania

Výrobné číslo

UU1LSDAEH40573409

Deň zápisu do súpisu majetku

6.9.2016

Dôvod zápisu do súpisu majetku

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Súpisová hodnota v €

1 500,00 €

Spoluvlastnícky podiel

1

Popis

Dom

Štát

Slovenská republika

Obec

Chľaba

Ulica

Chľaba

Orientačné číslo vchodu

88

Katastrálne územie

Chľaba

Číslo LV

861

Súpisným číslom

88

Parcelovým číslom

2277/3

Deň zápisu do súpisu majetku

31.8.2016

Dôvod zápisu do súpisu majetku

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Súpisová hodnota v €

3 000 €

Spoluvlastnícky podiel

1/6

Druh pozemku

Zastavané plochy a nádvoria

Výmera v m2

546

Štát

Slovenská republika

Obec

Chľaba

Katastrálne územie

Chľaba

Číslom LV

861

Súpisným číslom
Parcelovým číslom

2277/3

Deň zápisu do súpisu majetku

31.8.2016

Dôvod zápisu do súpisu majetku

§ 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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POZEMOK
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Súpisová hodnota v €

120,12 €

Spoluvlastnícky podiel

1/6

Deň vydania: 14.10.2016

Druh pozemku

Záhrady

Výmera v m2

891

Štát

Slovenská republika

Obec

Chľaba

Katastrálne územie

Chľaba

Číslom LV

861

Súpisným číslom
Parcelovým číslom

2277/10

Deň zápisu do súpisu majetku

31.8.2016

Dôvod zápisu do súpisu majetku

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Súpisová hodnota v €

148,50 €

Spoluvlastnícky podiel

1/6

Druh pozemku

Vinice

Výmera v m2

1 521

Štát

Slovenská republika

Obec

Chľaba

Katastrálne územie

Chľaba

Číslom LV

617

Súpisným číslom
Parcelovým číslom

1936/2

Deň zápisu do súpisu majetku

31.8.2016

Dôvod zápisu do súpisu majetku

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Súpisová hodnota v €

5 050,00 €

Spoluvlastnícky podiel

1/2

V Novom Meste nad Váhom dňa 11.10.2016
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca

K023611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 00 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 14.10.2016

Okresný súd Trenčín
40K/53/2014
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DOBROVOĽNEJ DRAŽBY
Navrhovateľ dražby:
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO
36 302 341, č. k. 40K/53/2014, sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Miesto konania dražby:
Salónik hotela ŠTUDENT, nachádzajúci sa v sídle dražobníka, Partizánska 1131/51, 017 01 Pov. Bystrica
Dátum a čas konania dražby:
11.10.2016 o 9.00 hod
Kolo dražby:
prvé kolo
Predmet dražby:
Nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedená na LV č. 707, nachádzajúca
sa v okrese
Trenčín, obec Trenčianske Stankovce, katastrálne územie Rozvadze - nebytový
priestor č. 2-1
garáž na prvom nadzemnom podlaží obytného domu s.č. 3025, na pozemku č.p. KN
180/1
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných
obytného domu a podiel

zariadeniach

na pozemkoch 3970/87790.
Dražba majetku úpadcu bola zverejnená v OV č. 179/2016 dňa 19. septembra 2016.
Výsledok dražby:
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiadny záujemca a 1. kolo dražby konanej dňa 11. októbra
2016 o 9.00 hod bolo vyhlásené ako neúspešné.
Stav dražby:
neúspešná, predmet dražby nebol vydražený.
Notár, ktorý osvedčil priebeh dražby notárskou zápisnicou:
JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica.

V Považskej Bystrici dňa 11. októbra 2016
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 14.10.2016

K023612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 00 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

Navrhovateľ dražby:
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO
36 302 341, č. k. 40K/53/2014, sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica

Miesto konania dražby:
Salónik hotela ŠTUDENT, nachádzajúci sa v sídle dražobníka, Partizánska 1131/51, 017 01 Pov. Bystrica

Dátum a čas konania dražby:
11.10.2016 o 9.30 hod

Kolo dražby:
prvé kolo

Predmet dražby:
Nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedená na LV č. 707, nachádzajúca
sa v okrese
Trenčín, obec Trenčianske Stankovce, katastrálne územie Rozvadze - nebytový
priestor č. 2-2
garáž na prvom nadzemnom podlaží obytného domu s.č. 3025, na pozemku č.p. KN
180/1
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných
obytného domu a podiel
na pozemkoch 2680/87790.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 14.10.2016

Dražba majetku úpadcu bola zverejnená v OV č. 179/2016 dňa 19. septembra 2016.

Výsledok dražby:
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiadny záujemca a 1. kolo dražby konanej dňa 11. októbra
2016 o 9.30 hod bolo vyhlásené ako neúspešné.
Stav dražby:
neúspešná, predmet dražby nebol vydražený.

Notár, ktorý osvedčil priebeh dražby notárskou zápisnicou:
JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica.

V Považskej Bystrici dňa 11. októbra 2016
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu

K023613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FIT möbel SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kračanská cesta 2913/52, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 823 384
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY TRUSTEE, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25K/34/2013 S1678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/34/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov prihlásených prihláškami doručenými po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľov prihlásené prihláškami
doručenými po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
·

pohľadávky veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, so sídlom Ul. 29. augusta 8 – 10, 813 63
Bratislava, IČO: 30 807 484, prihlásené súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok pod por. č. 3:
pohľadávka č. 1 v celkovej sume 756,80 EUR; pohľadávka č. 2 v celkovej sume 756,80 EUR;
pohľadávka č. 3 v celkovej sume 756,80 EUR; pohľadávka č. 4 v celkovej sume 576,22 EUR.

INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., správca
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Deň vydania: 14.10.2016

K023614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 00 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

Navrhovateľ dražby:
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO
36 302 341, č. k. 40K/53/2014, sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica

Miesto konania dražby:
Salónik hotela ŠTUDENT, nachádzajúci sa v sídle dražobníka, Partizánska 1131/51, 017 01 Pov. Bystrica

Dátum a čas konania dražby:
11.10.2016 o 10.00 hod

Kolo dražby:
prvé kolo

Predmet dražby:
Nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedená na LV č. 707, nachádzajúca
sa v okrese
Trenčín, obec Trenčianske Stankovce, katastrálne územie Rozvadze - nebytový
priestor č. 2-6
garáž na prvom nadzemnom podlaží obytného domu s.č. 3025, na pozemku č.p. KN
180/1
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných
obytného domu a podiel
na pozemkoch 3040/87790.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 14.10.2016

Dražba majetku úpadcu bola zverejnená v OV č. 179/2016 dňa 19. septembra 2016.

Výsledok dražby:
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiadny záujemca a 1. kolo dražby konanej dňa 11. októbra
2016 o 10.00 hod bolo vyhlásené ako neúspešné.
Stav dražby:
neúspešná, predmet dražby nebol vydražený.

Notár, ktorý osvedčil priebeh dražby notárskou zápisnicou:
JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica.

V Považskej Bystrici dňa 11. októbra 2016
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu

K023615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 00 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

Navrhovateľ dražby:
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO
36 302 341, č. k. 40K/53/2014, sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica

Miesto konania dražby:
Salónik hotela ŠTUDENT, nachádzajúci sa v sídle dražobníka, Partizánska 1131/51, 017 01 Pov. Bystrica

Dátum a čas konania dražby:
11.10.2016 o 10.30 hod

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 14.10.2016

Kolo dražby:
prvé kolo

Predmet dražby:
Nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedená na LV č. 707, nachádzajúca
sa v okrese
Trenčín, obec Trenčianske Stankovce, katastrálne územie Rozvadze - nebytový
priestor č. 2-7
garáž na prvom nadzemnom podlaží obytného domu s.č. 3025, na pozemku č.p. KN
180/1
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných
obytného domu a podiel

zariadeniach

na pozemkoch 1950/87790.

Dražba majetku úpadcu bola zverejnená v OV č. 179/2016 dňa 19. septembra 2016.

Výsledok dražby:
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiadny záujemca a 1. kolo dražby konanej dňa 11. októbra
2016 o 10.30 hod bolo vyhlásené ako neúspešné.
Stav dražby:
neúspešná, predmet dražby nebol vydražený.

Notár, ktorý osvedčil priebeh dražby notárskou zápisnicou:
JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica.

V Považskej Bystrici dňa 11. októbra 2016
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu

K023616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 00 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

Navrhovateľ dražby:
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO
36 302 341, č. k. 40K/53/2014, sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica

Miesto konania dražby:
Salónik hotela ŠTUDENT, nachádzajúci sa v sídle dražobníka, Partizánska 1131/51, 017 01 Pov. Bystrica

Dátum a čas konania dražby:
11.10.2016 o 11.00 hod

Kolo dražby:
prvé kolo

Predmet dražby:
Nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedená na LV č. 707, nachádzajúca
sa v okrese
Trenčín, obec Trenčianske Stankovce, katastrálne územie Rozvadze - nebytový
priestor č. 2-16
garáž na prvom nadzemnom podlaží obytného domu s.č. 3025, na pozemku č.p. KN
180/1
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných
obytného domu a podiel
na pozemkoch 1920/87790.

Dražba majetku úpadcu bola zverejnená v OV č. 179/2016 dňa 19. septembra 2016.

Výsledok dražby:
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Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiadny záujemca a 1. kolo dražby konanej dňa 11. októbra
2016 o 11.00 hod bolo vyhlásené ako neúspešné.
Stav dražby:
neúspešná, predmet dražby nebol vydražený.

Notár, ktorý osvedčil priebeh dražby notárskou zápisnicou:
JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica.

V Považskej Bystrici dňa 11. októbra 2016
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu

K023617
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
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o ponukovom konaní
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 vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku tvoriaceho
oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa A.P.S. INVEST, s.r.o., so sídlom Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava,
IČO: 36 779 261.
I. Predmet ponukového konania :
1. Predmetom ponukového konania sú hnuteľné veci podľa súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
zverejneného v Obchodnom vestníku č. 155/2015 zo dňa 13.08.2015 pod značkou K018024, zapísané ako
súpisové položky č. 2 až 9, 11 až 13, 15 až 37, 39 až 43, 46 až 47 v časti stroje a zariadenia; súpisové položky
č. 48 až 57 a 59 až 62 v časti osobné automobily, nákladné automobily, odťahové vozidlá a GPS navigácie,
súpisové položky č. 82, 86, 89 a 90 v časti zariadenia SEDA, súpisové položky č. 93, 94 a 108 až 119 v časti
váhy, súpisové položky č. 120 až 122, 124, 125, 127 až 129, 132, 137 a 139 v časti elektronika a iný hnuteľný
majetok.
II. Všeobecné podmienky ponukového konania :
1. Účastník ponukového konania predloží svoju ponuku písomne, v zalepenej obálke s označením „Ponukové
konanie KOVOD – neotvárať“. Miestom predkladania ponúk je kancelária správcu. Lehota na predkladanie ponúk
je 14 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2. Hnuteľné veci je možné speňažiť len spoločne ako jeden súbor.
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3. Právnu a technickú dokumentáciu k predmetu ponukového konania poskytne správca len na požiadanie a po
predchádzajúcom zaplatení paušalizovanej náhrady nákladov vo výške 500 eur na vyššie uvedený účet. Obhliadku
predmetu ponukového konania správca umožní vykonať len na požiadanie a po predchádzajúcom zaplatení
paušalizovanej náhrady nákladov vo výške 500 eur na vyššie uvedený účet.
4. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť každú predloženú ponuku.
III. Osobitné podmienky ponukového konania :
1. Osobitné podmienky ponukového konania v podobe písomného memoranda a dohody, si musí každý účastník
ponukového konania vyžiadať od správcu prostredníctvom e-mailu na adrese: predaj.jakubco@gmail.com, alebo
telefonicky na čísle +421 905 883 662. Správca poskytne osobitné podmienky ponukového konania po zaplatení
nevratného poplatku za účasť v ponukovom konaní vo výške 500 eur na účet úpadcu číslo (IBAN): SK70 7500 0000
0040 2161 4130.
V Banskej Bystrici dňa 11.10.2016
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K023618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MUDr. Viera Borščová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 256/48, 038 51 Turčianska Štiavnička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Elena Fioleková
Sídlo správcu:
Mudroňova 43, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K/15/2014/S1340
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/15/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
príjmy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou (§72 ods. 2 ZKR) –
zrážky zo mzdy za mesiace január 2015 – august 2016 v celkovej sume 3090,40€. Súpisová hodnota majetku
3090,40€.
Pohľadávka z účtu
Celková hodnota 663,88 €. Úpadcom zložený preddavok na účet Okresného súdu Žilina vo výške 663,88 eur, ktorý
súd poukázal na účet zriadený správcom. Súpisová hodnota majetku 663,88€.

K023619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nábytok GALAN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R. Štefánika 6, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 741 442
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15//2016/S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok

JUDr. Karol Kovár, so sídlom kancelárie: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Nábytok GALAN s.r.o. sídlom: M. R. Štefánika 6, 902 01 Pezinok, IČO: 36 741 442, k sp.zn. 4K/15/2016 v zmysle
ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do zoznamu pohľadávok
bola zapísaná nasledovná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty :

Veriteľ : Alessi s.p.a.,via Privata Alessi 6, 28887 Crusinallo di Omegna (VB) Italia
cf e reg. imprese 00465840031
Poradové číslo v zozname pohľadávok: 202
Celková prihlásená suma: 5 984,47 Eur
JUDr. Karol Kovár
správca Nábytok GALAN, s.r.o.

K023620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LAMO, spol. s r. o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 389/19, 974 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 639 836
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 1K/47/2015 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/47/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota,
správca úpadcu: LAMO, spol. s r. o. „v likvidácii“, Mierová 389/19, 974 46 Valaská, IČO: 31 639 836 v súlade so
záväzným pokynom príslušného orgánu – zástupcu veriteľov, ktorým je Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, udeleným dňa 02.06.2016, vyhlasuje podľa § 92 ods. 1 písm. d), ods. 6 ZKR, 2. kolo dražby
majetku patriaceho do všeobecnej podstaty.
Označenie dražobníka a navrhovateľa dražby: Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., Hlavné námestie 13,
979 01 Rimavská Sobota
Miesto konania dražby: kancelária správcu Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Dátum konania dražby: 14.11.2016
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Čas otvorenia dražby: 09.00 hod.
Začiatok prezentácie účastníkov dražby je 30 minút pred otvorením dražby.
Účastníci dražby: Účastníkmi dražby môžu byť iba osoby spĺňajúce podmienky podľa § 5 zák. č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách. Účastníci dražby pred začatím dražby dražobníkovi predložia:
·
·
·
·
·
·

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

Označenie predmetu dražby:
Nehnuteľnosti vo vlastníctve úpadcu: LAMO, spol. s r. o. „v konkurze“, Mierová 389/19, 974 46 Valaská, IČO:
31 639 836 vedené Okresným úradom Brezno, odborom katastrálnym pre katastrálne územie Hronec, obec Hronec,
okres Brezno
na LV č. 681:
stavba súp. č. 3194 na parc. č. C KN 1663 – kravín
stavba súp. č. 3196 na parc. č. C KN 1666 – prístr. na stroje
v podiele úpadcu 1/1.
Nehnuteľnosti sa dražia ako súbor nehnuteľností.
Opis predmetu dražby:
Jedná sa o poľnohospodárske budovy v katastrálnom území Hronec. Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba
pod súp. č. 3194 je evidovaný na LV č. 927 pre k. ú. Hronec. Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba pod súp.
č. 3196 je evidovaný na LV č. 926 pre k. ú. Hronec.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
1. Záložné právo v prospech VUB, a. s. Bratislava, pobočka B. Bystrica zo zál. zmluvy č. 4009/96/E (V 730/96)
nehnuteľnosť na parc. 1662/2 senník 4000 s. č. 319/2 (bez pozemku). Vecné bremeno: počas trvania
záložného práva záložca nehnuteľnosť nescudzí, nedaruje, nezaťaží.
2. Záložné právo Daňového úradu Brezno, Laskomeského 14, Brezno podľa rozhodnutia
652/320/32475/06/Lon zo dňa 12.07.2006 na nehnuteľnosť kravín s. č. 3194 na parc. č. C KN 1663.
3. Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva EX 709/07 zo dňa 17.04.08 na nehnuteľnosti:
kravín s. č. 3194 na parc. č. C KN 1663, prístrešok s. č. 3196 na parc. č. C KN 1666 (JUDr. Viera Uhríková,
Letná 40, Košice) zapísané 21.04.2008, P1 228/08.
4. Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva č. EX 2229/10 zo dňa 08.04.2013 na
nehnuteľnosti: kravín s. č. 3194 na parc. č. C KN 1663, prístrešok s. č. 3196 na parc. č. C KN 1666 (JUDr.
Matej Kršiak, Čsl. Tankistov 212, Bratislava), zapísané 12.04.2013.
5. Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva a predajom nehnuteľností
č. EX 76/02 zo dňa 28.10.2013 na nehnuteľnosti: kravín s. č. 3194 na parc. č. C KN 1663, prístrešok na
stroje s. č. 3196 na parc. č. C KN 1666 (JUDr. Miroslav Šutliak, M. M. Hodžu 4058/28, L. Mikuláš), zapísané
06.11.2013.
Vydražiteľ nadobudne predmet dražby bez tiarch na ňom viaznucich.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Cena predmetu dražby – poľnohospodárskych budov bola stanovená vlastným odhadom správcu v súlade s ust. §
77 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ako súpisová hodnota majetku nasledovne:
stavba súp. č. 3194 na parc. č. C KN 1663 – kravín

500,- €

stavba súp. č. 3196 na parc. č. C KN 1666 – prístr. na stroje

500,- €

v podiele úpadcu 1/1.
Cena predmetu dražby spolu je 1 000,- €.
Najnižšie podanie:
600,- € (s možnosťou zníženia najnižšieho podania)
Minimálne prihodenie:
30,- €
Dražobná zábezpeka:
Výška: 120,- €
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. ú.
2926877155/1100, IBAN: SK48 1100 0000 0029 2687 7155,
BIC: TATRSKBX, VS: IČO alebo rodné číslo
účastníka dražby, správa pre prijímateľa: zábezpeka, meno a priezvisko, resp. obchodné meno. Dražobná
zábezpeka musí byť na vyššieuvedený účet pripísaná správcovi najneskôr do otvorenia dražby. Dražobnú
zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: v prípade bezhotovostného prevodu na účet výpis z účtu,
z ktorého vyplýva úhrada zábezpeky alebo potvrdenie banky o vklade požadovanej zábezpeky na účet.
Vrátenie dražobnej zábezpeky: neúspešným účastníkom dražby do 5 pracovných dní od skončenia dražby
prevodom na účet, z ktorého bola dražobná zábezpeka uhradená alebo na účet, ktorý dražobníkovi oznámi účastník
dražby.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet
dražobníka č. ú.: 2926877155/1100, IBAN: SK48 1100 0000 0029 2687 7155, BIC: TATRSKBX,VS: IČO alebo
rodné číslo vydražiteľa, ihneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny
dosiahnutej vydražením.
Ohliadka predmetu dražby:
Ohliadka predmetu dražby sa uskutoční:
Dňa 28.10.2016 o 13.00 hod.
Dňa 04.11.2016 o 13.00 hod.
Záujemcovia o ohliadku sa prihlásia telefonicky najneskôr dva dni vopred pred stanoveným termínom ohliadky na
tel. č. 0905 731 345 alebo 0917 275 198.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Ak vydražiteľ uhradí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza naň vlastnícke právo k predmetu
dražby dňom udelenia príklepu.
Dražobník po zaplatení ceny predmetu dražby zašle jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dražobník po zaplatení ceny predmetu dražby zašle jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice
spolu s potvrdením o zaplatení bez zbytočného dokladu príslušnému okresnému úradu. Dražobník vydá
vydražiteľovi bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho práva vydražiteľovi dve vyhotovenia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
Po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi
predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej
zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu
dražby, ktorú podpíše vydražiteľ a dražobník. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby
nesie vydražiteľ. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom
odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú
v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo
škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
Meno, priezvisko a sídlo osvedčujúceho notára:
JUDr. Janka Antalová, Notársky úrad so sídlom Bélu Bartóka 16, 979 01 Rimavská Sobota
Poučenie v zmysle ust. § 21 ods. 2 až 6 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách:
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba,
ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa
určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody
neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto
prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude
neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka ( § 23).
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie
súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo
ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z
dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým
dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu
dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

V Rimavskej Sobote, dňa 11.10.2016
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., správca

K023621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Kirková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Němcovej 954/29, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Denisa Pejchalová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/5/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/5/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Doplnenie č. 1
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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Sp. zn. 2K/5/2016 - S 1656

Alena Kirková, nar. 12. apríla 1955, Boženy Němcovej 954/29, 990 01 Veľký Krtíš

Iný majetok
Por.
Účet
č.
Príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
1.
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – zrážka
mesiac apríl 2016
Príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
2.
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – zrážka
mesiac máj 2016

Mena Suma

Súpisová
hodnota v EUR

o konkurze
zo mzdy za EUR 163,- 163,o konkurze
zo mzdy za EUR 163,- 163,-

3.

Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

EUR 663,88 663,88

4.

Daňový preplatok z daňového priznania podaného za rok 2015

EUR 513,84 513,84

V Bratislave, dňa 11. októbra 2016

JUDr. Denisa Pejchalová, správca

K023622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A Cars, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sienkiewiczova 4 4/2542, 811 09 Bratislava 1
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 714 025
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alan Strelák
Sídlo správcu:
Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/16/2016 S1807
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/16/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Alan Strelák, správca úpadcu A Cars, s. r. o., so sídlom: Sienkiewiczova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 44
714 025, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 57917/B týmto
v zmysle ust. § 34 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej aj ako „ZoKR“) zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 22.11.2016 v sídle kancelárie správcu na
adrese Na Vŕšku 12, 811 01 Bratislava. Začiatok schôdze veriteľov je stanovený na 10:30 hod. Veritelia predložia
doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra a zástupcovia veriteľov predložia doklad totožnosti,
plnomocenstvo, prípadne poverenie na zastupovanie. Prezentácia veriteľov sa uskutoční o 10:00 hod.
Program prvej schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Otvorenie schôdze veriteľov
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Voľba členov veriteľského výboru v zmysle § 37 ZoKR (zástupcu veriteľov)
Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle ust. § 36 ZoKR
Záver

Poučenie :
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Predseda schôdze môže povoliť
účasť na schôdzi veriteľov aj úpadcovi, štatutárnemu orgánu alebo členovi štatutárneho orgánu úpadcu alebo
zákonnému zástupcovi úpadcu. (§ 35 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

V Bratislave dňa 11.10.2016

JUDr. Alan Strelák, Správca

K023623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Akadémia vzdelávania o.z.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarná 13, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 441 074
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/3/2013 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2R/3/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
z písomného hlasovania členov veriteľského výboru

Spisová značka súdneho spisu: 2R 3/2013 – Okresný súd Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2R 3/2013 S1239
Úpadca: Akadémia vzdelávania, o.z., Jarná 13, 010 01 Žilina
Správca konkurznej podstaty: JUDr. Dušan Paulík, Kukučínová 18, 974 01 Banská Bystrica

Zoznam členov veriteľského výboru:
1. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, predseda veriteľského výboru,
Dobrovičova 12, Bratislava, zastúpený: Mgr. Tomáš Čentéš,
email: tomas.centes@land.gov.sk,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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2. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, zastúpená: Ing. Milada Janíčková, email:
mjanickova@slovenska-konsolidacna.sk,
3. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava v zastúpení Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, zastúpená: Ing. Milada Janíčková, email:
mjanickova@slovenska-konsolidacna.sk.

Predseda veriteľského výboru v zmysle ustanovení § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o konkurze
a reštrukturalizácii“) zorganizoval písomné hlasovanie prostredníctvom emailovej komunikácie v zmysle uznesenia
č. 6 veriteľského výboru prijatého hlasovaním výboru zo dňa 22.06.2015, výsledok hlasovania zachytený v zápisnici
z hlasovania veriteľského výboru zo dňa 08.07.2015, zápisnica z hlasovania zverejnená v Obchodnom vestníku č.
135/2015 zo dňa 16.07.2015.

Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru v zmysle spomínaného ustanovenia
zákona považujú za prítomných.

Predmetom hlasovania veriteľského výboru bolo prijatie návrhu dvoch uznesení k nasledovným dvom bodom:

1. Výber najvýhodnejšej cenovej ponuky na prevzatie, vytriedenie a archivovanie registratúrnych záznamov
úpadcu na základe vyhodnotenia ponúk správcom konkurznej podstaty.

2. Dočasné zníženie mesačného nájmu Súkromnej obchodnej akadémii Žilina z dôvodu zabezpečenia opravy
strechy budovy úpadcu na Jarnej 13, Žilina.

Písomné hlasovanie o týchto dvoch bodoch spolu s návrhmi uznesení k týmto bodom bolo prostredníctvom
emailovej pošty doručené dňa 26.09.2016 Slovenskej konsolidačnej, a.s., a to aj ako členovi veriteľského výboru
a aj ako zástupcovi člena veriteľského výboru (Ministerstva vnútra Slovenskej republiky) na emailovú adresu
mjanickova@slovenska-konsolidacna.sk.

Odpoveď na predmetné písomné hlasovanie bola predsedovi veriteľského výboru, Ministerstvu pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, doručená od Slovenskej konsolidačnej a.s., a to aj ako od
člena veriteľského výboru a aj ako od zástupcu člena veriteľského výboru, emailom z vyššie uvedenej adresy dňa
03.10.2016. Odpoveď bola doručená v zmysle podmienok hlasovania na email zástupcu predsedu veriteľského
výboru tomas.centes@land.gov.sk, a to v ustanovenej lehote. Lehota na hlasovanie uplynula dňa 03.10.2016.

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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Na základe výsledkov hlasovania následne pristúpil predseda veriteľského výboru v zmysle ustanovení § 38 ods. 6
zákona o konkurze a reštrukturalizácii k spísaniu tejto zápisnice z písomného hlasovania členov veriteľského
výboru.

I.
K bodu č. 1 hlasovania – Výber najvýhodnejšej cenovej ponuky na prevzatie, vytriedenie a archivovanie
registratúrnych záznamov úpadcu na základe vyhodnotenia ponúk správcom konkurznej podstaty:

Predseda veriteľského výboru Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predložil vo
vzťahu k výberu najvýhodnejšej cenovej ponuky výboru nasledovný návrh uznesenia:

„Zasadnutie veriteľského výboru v súvislosti s cenovými ponukami uchádzačov predloženými v rámci Výzvy na
predkladanie cenových ponúk na prevzatie, vytriedenie a archivovanie registratúrnych záznamov úpadcu, ktorá bola
zverejnená dňa 04.07.2016 v Obchodnom vestníku č. 128/2016, značka K015680, odporúča na základe odborného
vyhodnotenia cenových ponúk správcom konkurznej podstaty zo dňa 12.09.2016 uzatvorenie zmluvy s obchodnou
spoločnosťou AD ACTA, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 310, 972 71 Nováky, IČO: 36 337 641. “

Po hlasovaní členov veriteľov zvolávateľ zasadnutia veriteľského výboru skonštatoval:
Hlasovalo za: 3 hlasy (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Slovenská
konsolidačná, a.s. a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, v zast. Slovenská konsolidačná, a.s.).
Hlasovalo proti: 0 hlasov.
Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov.

Veriteľský výbor teda prijal nasledovné uznesenie č. 1:
„Zasadnutie veriteľského výboru v súvislosti s cenovými ponukami uchádzačov predloženými v rámci Výzvy na
predkladanie cenových ponúk na prevzatie, vytriedenie a archivovanie registratúrnych záznamov úpadcu, ktorá bola
zverejnená dňa 04.07.2016 v Obchodnom vestníku č. 128/2016, značka K015680, odporúča na základe odborného
vyhodnotenia cenových ponúk správcom konkurznej podstaty zo dňa 12.09.2016 uzatvorenie zmluvy s obchodnou
spoločnosťou AD ACTA, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 310, 972 71 Nováky, IČO: 36 337 641.“

II.
K bodu č. 2 hlasovania – Dočasné zníženie mesačného nájmu Súkromnej obchodnej akadémii Žilina z
dôvodu zabezpečenia opravy strechy budovy úpadcu na Jarnej 13, Žilina:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Predseda veriteľského výboru Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predložil vo
vzťahu k návrhu na zníženie mesačného nájmu nasledovný návrh uznesenia:

„Zasadnutie veriteľského výboru z dôvodu nutnej opravy zatekajúcej strechy budovy školy súhlasí so zníženým
mesačného nájmu o 500,-EUR, za ktorý si Súkromná obchodná akadémia Žilina (SOAŽ), so sídlom Jarná 13, 010
01 Žilina, IČO: 36 137 430 prenajíma od úpadcu budovu školy s príslušenstvom na Jarnej ulici č. 13 v Žiline. Súhlas
sa udeľuje na obdobie trvania platnej a účinnej nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi SOAŽ a úpadcom, najneskôr
však do dňa 31.07.2017. Veriteľský výbor súhlasí, aby sa zníženie mesačného nájmu o 500,- EUR vzťahovalo aj na
nájomné za mesiac august 2016 a september 2016. Veriteľský výbor poveruje správcu konkurznej podstaty
dohodnúť so zástupcom školy podmienky, za akých príde k zníženiu mesačného nájmu aj za tieto dva mesiace.
Ostatné podmienky nájmu dohodnuté v nájomnej zmluve ostávajú nezmenené. Zníženie nájmu nemá vplyv na
výšku platieb spojených s užívaním budovy (vodné, stočné, energie, odvoz odpadu, kúrenie, upratovanie, atď.).
Veriteľský výbor udeľuje súhlas so znížením mesačného nájmu iba za podmienky, že SOAŽ strechu budovy školy,
ktorá je vo vlastníctve úpadcu, skutočne opraví.“

Po hlasovaní členov veriteľov zvolávateľ zasadnutia veriteľského výboru skonštatoval:
Hlasovalo za: 3 hlasy (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Slovenská
konsolidačná, a.s. a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, v zast. Slovenská konsolidačná, a.s.).
Hlasovalo proti: 0 hlasov.
Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov.

Veriteľský výbor teda prijal nasledovné uznesenie č. 2:

„Zasadnutie veriteľského výboru z dôvodu nutnej opravy zatekajúcej strechy budovy školy súhlasí so zníženým
mesačného nájmu o 500,-EUR, za ktorý si Súkromná obchodná akadémia Žilina (SOAŽ), so sídlom Jarná 13, 010
01 Žilina, IČO: 36 137 430 prenajíma od úpadcu budovu školy s príslušenstvom na Jarnej ulici č. 13 v Žiline. Súhlas
sa udeľuje na obdobie trvania platnej a účinnej nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi SOAŽ a úpadcom, najneskôr
však do dňa 31.07.2017. Veriteľský výbor súhlasí, aby sa zníženie mesačného nájmu o 500,- EUR vzťahovalo aj na
nájomné za mesiac august 2016 a september 2016. Veriteľský výbor poveruje správcu konkurznej podstaty
dohodnúť so zástupcom školy podmienky, za akých príde k zníženiu mesačného nájmu aj za tieto dva mesiace.
Ostatné podmienky nájmu dohodnuté v nájomnej zmluve ostávajú nezmenené. Zníženie nájmu nemá vplyv na
výšku platieb spojených s užívaním budovy (vodné, stočné, energie, odvoz odpadu, kúrenie, upratovanie, atď.).
Veriteľský výbor udeľuje súhlas so znížením mesačného nájmu iba za podmienky, že SOAŽ strechu budovy školy,
ktorá je vo vlastníctve úpadcu, skutočne opraví.“

V Bratislave 04. októbra 2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, predseda veriteľského výboru, zast. na
základe písomného poverenia Mgr. Tomášom Čentéšom

K023624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Rusnák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúbravy 122, 962 12 Dúbravy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K 43/2016 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 43/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Stela Chovanová, sídlo kancelárie: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Vladimír Rusnák, nar. 08.08.1967, bytom: 962 12 Dúbravy, Dúbravy 122, SR, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Banská Bystrica pod spis. zn. 2K 43/2016, týmto v zmysle § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že po
uplynutí základnej 45 dňovej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška pohľadávky veriteľa: PROFI
CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava, SR, IČO: 35 792 752, ktorý si prihlásil pohľadávky
v celkovej sume 8.968,16 €. Vyššie uvedené pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok.
Poučenie v zmysle § 32 ZKR:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia
zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo
agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou
Európskej únie.
Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie
kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

K023625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartovicová Irena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.O.BOX E56 (Piešťany) 0, 921 01 Banka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 25K/36/2016 S1746-3
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/36/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu Irena Bartovicová, nar. 07.02.1959, obec Banka, účastníkom konania oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo v
pracovných dňoch v čase od 07:00 do 11:30 a od 12:30 do 14.00. Žiadosti o nahliadanie do spisu je možné podávať
písomne na vyššie uvedenej adrese, telefonicky na čísle 0903 802 222, prípadne e-mailom na adrese
office@comerset.sk.
V Sládkovičove 11. októbra 2016
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K023626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartovicová Irena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.O.BOX E56 (Piešťany) 0, 921 01 Banka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 25K/36/2016 S1746-4
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/36/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Trnava spisová značka 25K/36/2016 zo dňa 04.10.2016, zverejneným v Obchodnom vestníku č.
OV 195/2016 zo dňa 11.10.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Irena Bartovicová, nar. 07.02.1959,
obec Banka, Slovenská republika. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“)
veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise
správcovi na adresu Mgr. Daniel Poturnay, správca, Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo, Slovenská republika a
v jednom rovnopise na Okresný súd Trnava, Hlavná 49, 917 83 Trnava, Slovenská republika, k číslu konania
25K/36/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške
doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia Uznesenia Okresného súdu Trnava v Obchodnom vestníku. Prihláškou možno
uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky, alebo pohľadávku,
ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa na
majetok úpadcu. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa
na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
celková suma pohľadávky, dátum a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná
prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho
práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť, alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na
istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene euro. Ak sa pohľadávka neuplatní v mene euro, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska
centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou
starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na
území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu
na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa
vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
V Sládkovičove 11. októbra 2016
Mgr. Daniel Poturnay, správca

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 due to inform you that with the resolution of the District Court Trnava dated 4th of October
2016, No. 25K/36/2016, published in Commercial Journal on 11th of October 2016, OV No. 195/2016, the
bankruptcy was declared on the estate of debtor Irena Bartovicova, born 7th of February 1959, Banka, Slovak
Republic. The bankruptcy was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuralization Act (hereinafter reffered as „the BRA“) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a
time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to
the address Mgr. Daniel Poturnay, bankruptcy trustee, Cukrovarska 225, 925 21 Sladkovicovo, Slovak Republic and
in one original to the District Court Trnava, Hlavna 49, 917 83 Trnava, Slovak Republic, to the No. 25K/36/2016.
Registrations that will not be delivered within this period 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 secured claims have
to lodge their claims with security rights in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse. The deadline for registration of claims in
bankruptcy proceedings begin on the day following the publishing of Resolution District Court Trnava in the
Commercial Journal. Creditors whose claims will arise in the future or depend on the fulfillment of certain conditions
or creditors who have a claim against another person as debtor, if this claim is secured with security right applicable
to the estate of debtor, lodge their claims in the same way. The registration has to be filled in a special registration
form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as claims in
bankruptcy and registration will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information
about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause
of the claim, order of the satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate, total amount of claim, date and
registration form has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which
has to provide information about the secured amount, kind and order of security right, object to which the security is
tied and legal cause of this security right. Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims
depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and they also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in the registration form
shall be divided into principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the
EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall be determined by bankruptcy trustee
by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by
the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference
exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim
shall be determined by bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the information provided
in the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In case a non-financial claim is lodged, an
expert opinion stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as
claims in bankruptcy and registration will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall stated a
proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or
reasons why the claim is not covered in accountancy. In case the creditor does not have a seat or an address of a
branch office in the Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be
stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal.
Registration form which was delivered to trustee or to District Court can not be correct or amend. This disclosure
relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.
In Sladkovicovo on 11th of October 2016
Mgr. Daniel Poturnay
Bankruptcy Trustee
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K023627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: P.I.M. Slovakia, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Elektrárenská 6, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 858 591
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4R/3/2011 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/3/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
z konania zasadnutia veriteľského výboru úpadcu
P.I.M. Slovakia, a.s., so sídlom Elektrárenská 6, 831 04 Bratislava, IČO: 35 858 591

Spisová značka správcovského spisu:

4R/3/2016 S1169

Spisová značka súdneho spisu:

4R/3/2016

Dátum a čas konania:

07.10.2016 o 10:00 hod.

Miesto konania – adresa:

Námestie M. Benku 10, 811 07 Bratislava

Prítomní:
-

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca, JUDr. Michal Ferjančík, LL.M.

-

Slovenská konsolidačná, a.s., v.z. Ing. Oľga Radovichová

-

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, v.z. JUDr. Bibiana Birošová

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

Otvorenie
Voľba predsedu veriteľského výboru
Hlasovanie o uložení záväzného pokynu na predaj majetku úpadcu
Záver

Bod 1. programu: Otvorenie
Zasadnutie veriteľského výboru zvolal správca úpadcu listom zo dňa 28.09.2016. Zasadnutie veriteľského výboru
otvoril správca, ktorý konštatoval, že na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní dvaja členovia z trojčlenného
veriteľského výboru, a preto je zasadnutie veriteľského výboru v zmysle § 38 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov uznášaniaschopné.

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

121

Obchodný vestník 198/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.10.2016

Bod 2. programu: Voľba predsedu veriteľského výboru
Za predsedu veriteľského výboru bol navrhnutý veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005

Hlasovanie:
Za: 2 hlasy
Proti : 0 hlasov
Zdržalo sa 0 hlasov

Uznesenie č. 1 – za predsedu veriteľského výboru bol zvolený veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005

Bod 3. programu: Hlasovanie o uložení záväzného pokynu na predaj majetku úpadcu
Správca úpadcu informoval členov veriteľského výboru o ponuke na odkúpenie majetku úpadcu, ktorá mu bola
doručená zo strany záujemcu a oboznámil členov veriteľského výboru o stave majetku úpadcu. Prítomní členovia
veriteľského výboru sa dohodli, že o uložení záväzného pokynu na predaj majetku úpadcu budú hlasovať písomne,
prostredníctvom emailu, na základe žiadosti o uloženie záväzného pokynu, ktorú správca úpadcu zašle predsedovi
veriteľského výboru Slovenská konsolidačná, a.s.

Bod 4. programu: Záver
Predseda veriteľského výboru sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie veriteľského výboru o 10:20
hod.

_______________________________________
Slovenská konsolidačná, a.s.
predseda veriteľského výboru

V Bratislave, dňa 12.10.2016
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca
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K023628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALS COLOUR, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kragujevská 12, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 327 385
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4R/1/2016 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4R/1/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica o priebehu 2. zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizačnom konaní dlžníka ALS COLOUR,
spol. s r.o., so sídlom Kragujevská 12, 010 01 Žilina, IČO: 17 327 385
Dátum: 12.10.2016, 11:00 hod.
Miesto: kancelária správcu JUDr. Gabriely Bírošovej, Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:
·
·
·

Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, predseda veriteľského
výboru
Slovenská republika – daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, člen veriteľského výboru
MIPA Autolack, s.r.o., IČO: 36 481 751, Hraničná 3586, 058 01 Poprad, člen veriteľského výboru

Program 2. zasadnutia veriteľského výboru:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Rozhodovanie v zmysle ust. § 144 zák. č. 7/2005 Z. z. o schválení alebo zamietnutí predloženého návrhu
reštrukturalizačného plánu alebo o jeho vrátení na prepracovanie
3. Rôzne
4. Záver
Druhé zasadnutie veriteľského výboru zvolal predseda veriteľského výboru, Slovenská sporiteľňa, a.s., emailom zo
dňa 06.10.2016 v spojení s emailom zo dňa 10.10.2016.
Predseda veriteľského výboru, Slovenská sporiteľňa, a.s. oboznámil prítomných členov veriteľského výboru
s navrhovaným programom zasadnutia veriteľského výboru a konštatoval, že
·
·
·
·

na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní 3 z 3 členov veriteľského výboru,
veriteľský výbor je uznášaniaschopný,
na veriteľskom výbore nie je prítomný dlžník,
na veriteľskom výbore nie je prítomný správca.

Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že dňa 29.09.2016 bol predsedovi veriteľského výboru, Slovenskej
sporiteľni, a.s., doručený návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka na predbežné schválenie veriteľským výborom v
súlade s ust. § 143 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ďalších zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“). Zároveň bol návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka doručený
správcom aj ostatným členom veriteľského výboru.
Predseda veriteľského výboru, Slovenská sporiteľňa, a.s., poučil členov veriteľského výboru, že v prípade
zamietnutia návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka veriteľským výborom, v zmysle ust. § 144 ods. 2 ZKR
správca bezodkladne požiada súd o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, na základe čoho súd v súlade s ust. §
131 ods. 2 písm. f) ZKR jedným uznesením reštrukturalizačné konanie zastaví, začne konkurzné konanie a na
dlžníka vyhlási konkurz.
1. Rozhodovanie v zmysle ust. § 144 zák. č. 7/2005 Z. z. o schválení alebo zamietnutí predloženého návrhu
reštrukturalizačného plánu alebo o jeho vrátení na prepracovanie
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Predseda veriteľského výboru Slovenská sporiteľňa, a.s., vyzval členov veriteľského výboru, aby sa vyjadrili, či majú
výhrady/pripomienky k predloženému záverečnému návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka.
Ani predseda veriteľského výboru Slovenská sporiteľňa, a.s., ani Slovenská republika – daňový úrad Žilina, ani
MIPA Autolack, s.r.o. nemali k predloženému plánu pripomienky/výhrady.
Predseda veriteľského výboru, Slovenská sporiteľňa, a.s., dal preto v zmysle ust. § 144 ZKR hlasovať o tom, či
veriteľský výbor schvaľuje záverečný návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka:
ZA – 3 hlasy (Slovenská sporiteľňa, a.s., Slovenská republika – daňový úrad Žilina a MIPA Autolack, s.r.o.)
Veriteľský výbor prijal nasledovné Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor v súlade s ust. § 144 ods. 1 ZKR predložený záverečný návrh reštrukturalizačného plánu
dlžníka schvaľuje a odporúča, aby účastníci plánu oprávnení o schválení plánu hlasovať za jeho prijatie
hlasovali na schvaľovacej schôdzi.
Predseda veriteľského výboru na to uvádza, že v súlade s ust. § 144 ods. 3 ZKR, ak veriteľský výbor predložený
návrh plánu schváli, bezodkladne požiada správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze.
Na to dal predseda veriteľského výboru v zmysle ust. § 144 ZKR hlasovať o tom, že veriteľský výbor týmto žiada
správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze:
ZA – 3 hlasy (Slovenská sporiteľňa, a.s., Slovenská republika – daňový úrad Žilina a MIPA Autolack, s.r.o.)
Veriteľský výbor prijal nasledovné Uznesenie č. 2:
Veriteľský výbor v súlade s ust. § 144 ods. 2 ZKR týmto žiada správcu, aby zvolal schvaľovaciu schôdzu.
Predseda veriteľského výboru požiadal členov veriteľského výboru o vyjadrenie akýchkoľvek ďalších pripomienok
alebo návrhov vo veci. Členovia veriteľského výboru na to zhodne uviedli, že k veci nemajú žiadne ďalšie návrhy
alebo pripomienky.
Predseda veriteľského výboru Slovenská sporiteľňa, a.s. 2. zasadnutie veriteľského výboru o 11:10 ukončil.
V Žiline dňa 12.10.2016 o 11:10 hod.
Predseda veriteľského výboru:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
_________________________
Mgr. Barbora Galajdová
na základe poverenia
prílohy: 1/ prezenčná listina

K023629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALS COLOUR, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kragujevská 12, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 327 385
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4R/1/2016 S580
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Okresný súd Žilina
4R/1/2016
Iné zverejnenie

OZNAM O ZVOLANÍ SCHVAĽOVACEJ SCHÔDZE
JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, reštrukturalizačný správca
dlžníka: ALS COLOUR, spol. s r.o., so sídlom: Kragujevská 12, 010 01 Žilina, IČO: 17 327 385, týmto v zmysle
ustanovenia § 146 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) zvoláva schvaľovaciu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 03.11.2016 o 11:00 h, v sídle správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, pričom prezentácia účastníkov schôdze sa uskutoční v čase od 10:30 h do
začatia schôdze.
Program schvaľovacej schôdze:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Rozprava
Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu
Záver

Právo zúčastniť sa schvaľovacej schôdze má každý účastník plánu. Pri prezentácii účastníci plánu predložia doklad
totožnosti, právnické osoby originál výpisu z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace a doklad totožnosti.
V zmysle ustanovenia § 146 ods. 4 ZKR, účastník plánu sa môže zúčastniť na schvaľovacej schôdzi aj
prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu; pravosť podpisu účastníka plánu musí byť na plnomocenstve
úradne osvedčená. V zmysle ustanovenia § 146 ods. 6 ZKR na schvaľovacej schôdzi možno hlasovať osobne alebo
prostredníctvom zástupcu.
Veriteľský výbor na svojom zasadnutí dňa 12.10.2016 prijal uznesenie, na základe ktorého veriteľský výbor
záverečný návrh reštrukturalizačného plánu schválil a odporučil, aby účastníci plánu oprávnení hlasovať
o jeho schválení za jeho prijatie hlasovali. Žiadosť o zvolanie schvaľovacej schôdze bola doručená dňa
12.10.2016.
Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom reštrukturalizačného plánu v kancelárii správcu na adrese:
Moyzesova 939/496, 010 01 Žilina v pracovných dňoch a v úradných hodinách od 8:00 h do 11:00 h a od 12:00 h do
15:00 h. Zároveň si správca dovoľuje účastníkov plánu požiadať, aby si termín oboznámenia sa s plánom vopred
dohodli telefonicky na č.: 041/5640302, 0911 307 623.
Žilina 12.10.2016
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K023630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Zachariáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlatno 64, 951 91 Hosťovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1982
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/18/2016 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/18/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom SNP 2130/56, 934 01 Levice, IČO: 47 254 831,
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G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom SNP 2130/56, 934 01 Levice, IČO: 47 254 831,
zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sr, vložka č. 10111/N a v zozname správcov
Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1719 oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR, že dňa
05.10.2016, teda po základnej prihlasovacej lehote bola doručená do kancelárie správcu prihláška pohľadávky
veriteľa:
Veriteľ

Istina

Úroky

Úroky
omeškania

z Poplatok
omeškania

Terézia Vrábeľová, nar. 21.11.1937, bytom 2.250,0,- € 0,- €
Mankovce 16, 951 91 Hosťovce
€

0,- €

z Náklady
uplatnenia
0,- €

z Suma
spolu

Por. číslo v zozname
pohľadávok

2.250,- € 3.

Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 ZKR.

K023631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Zachariáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlatno 64, 951 91 Hosťovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1982
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/18/2016 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/18/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu: Mário Zachariáš, nar. 11.06.1982, bytom
Zlatno č. 64, 951 91 Hosťovce, zast. Mgr. Janou Hoksovou, advokátkou so sídlom J. Kalinčiaka 13, 951 87
Volkovce, opravuje svoje podanie zverejnené v OV č. 180/2016 pod K021568 v časti účtu úpadcu, kde bol
uvedený mylne nesprávny účet, pričom správny účet úpadcu v tvare IBAN: SK24 1100 0000 0029 3913 1985
vedený v Tatra banka, a.s.a týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje
právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že kauciu vo výške 350,- EUR s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, sú povinní zložiť na vyššie uvedené číslo účtu,
a to najneskôr do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok.

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