Obchodný vestník 201/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.10.2016

K023892
Spisová značka: 3K/1/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ATRAS Slovaquie, s.r.o., so
sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 45 897 506, právne zast.: JUDr. Zuzana Bukvišová, so sídlom Nitrianska
3, 821 08 Bratislava, IČO: 46 025 456, správcom ktorého je: JUDr. Dušan Repák, so sídlom kancelárie Krížna 47,
811 07 Bratislava, zn. správcu: S404
rozhodol
Súd odvoláva: JUDr. Dušan Repák, so sídlom kancelárie Krížna 47, 811 07 Bratislava, zn. správcu:
S404, z funkcie správcu úpadcu: ATRAS Slovaquie, s.r.o., so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 45 897
506.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 3.10.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K023893
Spisová značka: 3K/29/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Čičmanec, nar.
03.09.1977, Riazanská 3159/87, 831 03 Bratislava, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Alexandra Molnárová, Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava, zn. správcu:
S1749, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZKR ).
Okresný súd Bratislava I dňa 12.10.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K023894
Spisová značka: 8K/2/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Eva Čerešnéšová, rod.
Záhorská, nar. 03.05.1951, bytom Rybárska 56/61, 903 01 Senec, správcom ktorého Mgr. Milena Nosková, so
sídlom kancelárie Zámocká 14, 811 01 Bratislava, značka správcu: S 1313, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu
po splnení konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Mgr. Eva Čerešnéšová, rod. Záhorská, nar. 03.05.1951,
bytom Rybárska 56/61, 903 01 Senec, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
rovnopisov s prílohamiatak,
aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší
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subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie
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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 12.10.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K023895
Spisová značka: 2K/50/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marek Kapičiak, nar. 13. 05. 1984, trv. byt. 1. mája 45,
902 01 Pezinok, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Marek Kapičiak, nar. 13. 05. 1984, trv. byt. 1.
mája 45, 902 01 Pezinok
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči Marek Kapičiak, nar. 13. 05. 1984, trv. byt. 1. mája 45, 902 01 Pezinok
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 13.10.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K023896
Spisová značka: 1K/8/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Michal Puliš, nar.
01.12.1976, bytom Hviezdoslavova 27/66, 965 01 Žiar nad Hronom, správcom ktorého je spoločnosť JUDr.
Ďurčeková, správca, k.s. so sídlom kancelárie Námestie slobody 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 236 833, o
návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu Michal Puliš, nar. 01.12.1976, bytom Hviezdoslavova 27/66, 965 01 Žiar nad
Hronom po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená. Odvolanie možno podať
v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu Banská Bystrica a to písomne v 2
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení
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vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení
neskorších predpisov) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup
súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.10.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K023897
Spisová značka: 2R/11/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka KAMENE SLOVAKIA s.r.o., so sídlom 974 11
Banská Bystrica, Rudohorská 33, IČO: 35 843 403, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd. Sro, vložka č. 30623/S, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka KAMENE SLOVAKIA s.r.o., so sídlom 974 11 Banská Bystrica, Rudohorská
33, IČO: 35 843 403.
U s t a n o v u j e správcu KASATKIN Recovery, k. s., so sídlom kancelárie
Bystrica, Komenského 14/A.

974 01 Banská

Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní odo dňa povolenia
reštrukturalizácie (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom
vestníku). Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000
zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
a)
vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa (iného úkonu ako toho úkonu podnikateľa,
ktorý je nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú predmetom jeho podnikania
alebo inej činnosti);
b)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
c)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej právnickej
osobe;
d)
prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom;
e)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov;
f)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
g)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;
h)
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
i)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako troch mesiacov;
j)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5 % z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok;
k)
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému
subjektu v priebehu jedného roka v sume presahujúcej 20.000,- Eur;
l)
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií;
m)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom;
n)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej
pohľadávky;
o)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
§ 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť
len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou 3prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie
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1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. 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).
3. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1
ZKR). Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č. 665/2005 Z. z. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
4. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v
reštrukturalizácii považuje
za nezabezpečenú pohľadávku (§ 122 ods. 1, druhá veta ZKR).
5. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
6. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).

je účtovnou
v akom rozsahu, prípadne

7. 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).
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 povolenia reštrukturalizácie
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
9. Účastník reštrukturalizačného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty
na prihlasovanie
pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania
uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o
dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto
prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2
Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.10.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K023898
Spisová značka: 30K/36/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: KAPLAST s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Učňovská 6, 040 15 Košice Šaca, IČO: 36 479 543, v zastúpení: JUDr. Viera Luptáková, likvidátor na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom:
Rozvojová 2, 040 90 Košice v časti postúpených pohľadávok vedených v zozname pohľadávok pod č. 1 vo výške
59,60 EUR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 19.10.2016
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom:
Rozvojová 2, 040 90 Košice v časti postúpených pohľadávok vedených v zozname pohľadávok pod č. 1 vo výške
59,60 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Košice I dňa 11.10.2016
JUDr. Pavel Varga, sudca
K023899
Spisová značka: 30K/34/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice
proti dlžníkovi: SSIM, a.s., Košice, so sídlom Zbrojničná 12, 040 01 Košice, IČO: 31 702 627 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: : SSIM, a.s., Košice, so sídlom Zbrojničná 12, 040 01
Košice, IČO: 31 702 627.
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
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).

Okresný súd Košice I dňa 12.10.2016
JUDr. Pavel Varga, sudca
K023900
Spisová značka: 30K/35/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová
2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: STAVIVÁ PLUS Trebišov s.r.o., so sídlom Hlavná 2, 076 32 Malá Bara, IČO: 36 590
193 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová
2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: STAVIVÁ PLUS Trebišov s.r.o., so sídlom Hlavná 2, 076 32 Malá Bara, IČO: 36 590
193 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 STAVIVÁ PLUS Trebišov s.r.o., so sídlom Hlavná 2, 076 32
Malá Bara, IČO: 36 590 193.
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
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 12.10.2016
JUDr. Pavel Varga, sudca
K023901
Spisová značka: 30K/8/2012
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: R - CONTACT s.r.o., so sídlom Štítnická
1715, 048 01 Rožňava, IČO: 36 598 933 o ustanovení správcu podstaty takto

rozhodol
U s t a n o v u j e správcu podstaty: Mgr. Peter Žoldoš, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, značka
správcu: S1794.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Okresný súd Košice I dňa 13.10.2016
JUDr. Pavel Varga,

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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K023902
Spisová značka: 30K/32/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Jana Chocholová, nar. 17.06.1985, bytom Súľovská 90, 049 22
Gemerská Poloma, zast. Mgr. Peter Kocák, advokát, so sídlom Rožňavská 8, 045 01 Moldava nad Bodvou,
pracovisko Štúrova 27, 040 01 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie Mlynárska 15, 040 01
Košice - Juh, zn. správcu: S937.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
Poučenie:

uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 13.10.2016
JUDr. Pavel Varga,
K023903
Spisová značka: 30K/18/2016

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice
proti dlžníkovi: M-ADVANTAGE COMMERCE s.r.o., so sídlom Slovenská 8, 071 01 Michalovce, IČO: 36 623 814 o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: M-ADVANTAGE COMMERCE s.r.o., so sídlom Slovenská 8,
071 01 Michalovce, IČO: 36 623 814, pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo
dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach a
to písomne v troch vyhotoveniach.
Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje za pristúpenie do
konkurzného konania.
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).
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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to písomne v troch vyhotoveniach.
Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje za pristúpenie do
konkurzného
konania.
Obchodný vestník
201/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 19.10.2016
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).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 13.10.2016
JUDr. Pavel Varga,
K023904
Spisová značka: 31K/2/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Jurtinus, narodený: 19.06.1976,
bytom: Jesenná 11, 056 01 Gelnica, o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. František Hadušovský, so sídlom kancelárie: Akademika Hronca 3,
048 01 Rožňava, zn. správcu: S804 nespotrebovanú časť preddavku v celkovej sume 497,91 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 497,91 EUR
evidovanú v zázname o zložení pod položkou denníka D19 - 12/2016 a správcovi podstaty, JUDr. František
Hadušovský, so sídlom kancelárie: Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava, zn. správcu: S804 na účet č.
SK2511110000001052393015, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 12.10.2016
JUDr. Július Tóth,
K023905
Spisová značka: 31K/42/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Jozef Gubo, nar. 14.8.1955, bytom 951 77 Ladice č. 273, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Jozef Gubo, nar. 14.8.1955, bytom 951 77 Ladice č. 273, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Jozef Gubo, nar. 14.8.1955, bytom 951 77 Ladice č. 273.
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 12.10.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K023906
Spisová značka: 32K/32/2010
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Casta Invest Slovakia s.r.o. " v
konkurze" so sídlom Hollého ulica 10, 949 01 Nitra, IČO:36 555 649, ktorého správcom je JUDr. Ladislav Barát, sídlo
kancelárie Školská 3, Nitra, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
I.
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k.32K/32/2010-142 zo dňa 7.10.2010 na
majetok úpadcu Casta Invest Slovakia s.r.o. so sídlom Hollého ulica 10, 949 01 Nitra, IČO: 36 555 649 z r u š u j e
pre nedostatok majetku úpadcu.
II.
N e p r i z n á v a správcovi JUDr. Ladislav Barát, sídlo kancelárie Školská 3, Nitra, odmenu a
náhradu výdavkov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého
zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa
doručenia na tunajšom súde, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov
sa rozhodnutie považuje za nesprávne ( odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha ( odvolací návrh).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným
spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 12.10.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K023907
Spisová značka: 32K/29/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Marta Nagyová, nar. 19.2.1963,
bytom Laca Novomeského 2884/11, 946 03 Kolárovo, podnikajúca pod obchodným menom Nagyová Marta, s
miestom podnikania 6728 Szeged, Baktói utca 78, ev. č. 27192097, ktorého správcom je Ing. Jozef Kulich, so sídlom
kancelárie Slovenská 7, 940 01 Nové Zámky, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 32K/29/2013-42 zo dňa 30.7.2013 na majetok úpadcu
Marta Nagyová, nar. 19.2.1963, bytom Laca Novomeského 2884/11, 946 03 Kolárovo, podnikajúca pod obchodným
menom Nagyová Marta, s miestom podnikania 6728 Szeged, Baktói utca 78, ev. č. 27192097, z r u š u j e po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho
doručenia na Okresný súd Nitra, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok)
uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). Rozsah, v akom sa rozhodnutie
napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého
zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom
vestníku, aj keď bude uznesenie doručené aj iným spôsobom, ako
zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 12.10.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K023908
Spisová značka: 32K/42/2014

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Milan Sklenář, nar.
17.7.1980, bytom Mlynský Sek 449, 941 02 Lipová, občan Českej republiky, ktorého správcom je: JUDr. Fadi
Fardous, so sídlom kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra, o návrhu navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99, Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok v sume 91.813,93 eura pôvodného veriteľa FR SR - Daňový úrad Nitra, so
sídlom Damborského 5, 949 01 Nitra, voči úpadcovi, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 13.10.2016
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K023909
Spisová značka: 31K/41/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Vogel & Noot Seed Solutions s.r.o., IČO: 36 812 510, so
sídlom Piaristická 2, 949 24 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Vogel & Noot Seed Solutions s.r.o.,
IČO: 36 812 510, so sídlom Piaristická 2, 949 24 Nitra, takto
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Vogel & Noot Seed Solutions s.r.o., IČO: 36 812 510, so sídlom Piaristická
2, 949 24 Nitra.
Súd ustanovuje správcu JUDr. Fadi Fardous, značka správcu S1316, so sídlom kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra.
Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory
tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až 6
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, sa neprihliada.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000
zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť z dôvodov podľa § 49 ods. 1 zák. č. 160/2015 Z.z. CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok; na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
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.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 12.10.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K023910
Spisová značka: 32K/60/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu: Zoltán Tánczos, nar. 31.8.1976,
bytom 946 33 Modrany 339, ktorého správcom je Mgr. Jozef Maruniak, so sídlom Hviezdoslavovo námestie 14, 811
02 Bratislava, o odvolaní správcu po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
O d v o l á v a Mgr. Jozefa Maruniaka, so sídlom Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava, z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 13.10.2016
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K023911
Spisová značka: 32K/19/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Vladimír Sedlák, nar.
07.07.1967, bytom Drevená 960/9, Nitrianske Hrnčiarovce, ktorého správcom je Ing. Rudolf Ivan, so sídlom
kancelárie Štefánikova 4, Nitra 949 01, uznesením č.k. 32K/19/2014-265 zo dňa 13.09.2016 povolil vstup nového
veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, do konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa Credium Slovakia, a.s. so sídlom Einsteinova 21, Bratislava, IČO. 35 845 490 s
prihlásenou pohľadávkou vo výške 67.778,19 eura. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.10.2016.
Okresný súd Nitra dňa 13.10.2016
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K023912
Spisová značka: 32K/18/2014
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Klaudia Sedláková, nar.
31.10.1970, bytom Drevená 960/9, Nitrianske Hrnčiarovce, ktorého správcom je JUDr. Tatiana Timoranská, so
sídlom Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, uznesením č.k. 32K/18/2014-327 zo dňa 9.9.2016 povolil vstup nového
veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, do konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa Credium Slovakia, a.s., so sídlom Einsteinova 21, Bratislava, IČO: 35 845 490 s
prihlásenou pohľadávkou v sume 67.676,13 eura. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 5.10.2016.
Okresný súd Nitra dňa 13.10.2016
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
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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K023913
Spisová značka: 2K/26/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: BENCONT INVESTMENTS, s. r. o., so sídlom
Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04, IČO: 36 432 105, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Iveta
Štefančinová, nar. 09.03.1972, podnikajúca pod obchodným menom Iveta Štefančinová, s miestom podnikania
Wolkerova 5027/21, 080 01 Prešov, IČO: 46 521 895, takto
rozhodol
Z a m i e t a návrh navrhovateľa BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04,
IČO: 36 432 105, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Iveta Štefančinová, nar. 09.03.1972, podnikajúca pod
obchodným menom Iveta Štefančinová, s miestom podnikania Wolkerova 5027/21, 080 01 Prešov, IČO: 46 521 895.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia
len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 ods. 1 C.s.p.).
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 12.10.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K023914
Spisová značka: 1K/31/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Barbora Bombalová, nar. 23.1.1986, bytom 059 01
Spišská Belá, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mgr. Barbora Bombalová, nar. 23.1.1986, bytom 059 01 Spišská Belá
ustanovuje správcu: JUDr. Vladimír Babin, so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov,
o t v á r a malý konkurz,
u k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 1K/31/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
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musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 ZKR). Za
deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199
ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).

Okresný súd Prešov dňa 12.10.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K023915
Spisová značka: 2K/29/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TONAB plus, s.r.o., so sídlom 082 37 Široké 656, IČO: 45
511 748, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka TONAB plus, s.r.o., so sídlom 082 37 Široké 656, IČO: 45 511
748 zastavuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa jeho doručenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 13.10.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K023916
Spisová značka: 2K/41/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Margita Pazerová, nar. 25.5.1955, trvale
bytom Štúrova 235, 061 01 Spišská Stará Ves, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
Vyzýva navrhovateľa - dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia odstránil nedostatky návrhu
na vyhlásenie konkurzu, a to tak, že predloží súdu:
1.
zoznam majetku s obsahovými náležitosťami § 4 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. spolu s podpísaným
tlačivom s úradne osvedčeným podpisom, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 k vyhláške MS SR č. 665/2005 Z. z. v dvoch
rovnopisoch,
2.
zoznam záväzkov s obsahovými náležitosťami § 5 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. spolu s
podpísaným tlačivom s úradne osvedčeným podpisom, ktorého vzor tvorí prílohu č. 2 k vyhláške MS SR č. 665/2005
Z. z. v dvoch rovnopisoch,
3.
zmluvný prehľad spolu s podpísaným tlačivom s úradne osvedčeným podpisom, ktorého vzor tvorí
prílohu č. 3 k vyhláške MS SR č. 665/2005 Z. z. v dvoch rovnopisoch,
4.
doplnené prílohy doručí súdu každú v 2 rovnopisoch.
Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn. 2K/41/2016 vo vyššie stanovej lehote.
V prípade, že návrh nebude doplnený, súd návrh o d m i e t n e.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za
zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 13.10.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K023917
Spisová značka: 2K/42/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: František Broda, nar. 23.9.1965, bytom
Hviezdoslavova 14, 083 01 Sabinov, zast. Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o., so sídlo Puškinova 16, 080
01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: František Broda, nar. 23.9.1965, bytom Hviezdoslavova 14, 083 01
Sabinov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
d) konanie o zrušení
spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra
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pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra
Okresný súd Prešov dňa 13.10.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K023918
Spisová značka: 4K/42/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Mária Nebesná, trvale bytom Ul. Ľudovíta
Štúra 462/1, 089 01 Svidník, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Sv. Kozma n.o., so sídlom 086 36
Nižná Polianka 73, IČO: 45 738 939, takto
rozhodol
v y z ý v a navrhovateľa - veriteľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil
nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 30.9.2016 a to tak že predloží súdu:
- návrh na vyhlásenie konkurzu s náležitosťami v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v dvoch
rovnopisoch
- písomnú výzvu veriteľa v zmysle § 11 ods. 3 ZKR,
- plnú moc na zastupovanie odborovou organizáciou v zmysle § 12 ods. 2 písm. e) ZKR v 2 vyhotoveniach.
Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn. 4K/42/2016 vo vyššie stanovej lehote.
V prípade, že návrh nebude doplnený, súd návrh o d m i e t n e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za
zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 13.10.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K023919
Spisová značka: 4K/30/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Husťak, nar. 1.10.1985, bytom 067 61 Stakčínska
Roztoka 43, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Husťak, nar. 1.10.1985, bytom 067 61 Stakčínska Roztoka 43,
ustanovuje správcu: Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov,
o t v á r a malý konkurz,
u k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 4K/30/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. oVydáva
konkurze
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a o zmene
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vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 4K/30/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 ZKR). Za
deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199
ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len C.s.p.) strana má z dôvodov podľa § 49 ods. 1 C.s.p. právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 13.10.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K023920
Spisová značka: 1K/35/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Peter Machaj, nar.
09.05.1981, bytom Novomeského 1147/32, 083 01 Sabinov, správcom ktorého je JUDr. Ing. Anna Žoldošová, so
sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva JUDr. Ing. Anne Žoldošovej, so sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, paušálnu
odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eura.
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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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 12.10.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K023921
Spisová značka: 1K/35/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Peter Machaj, nar.
09.05.1981, bytom Novomeského 1147/32, 083 01 Sabinov, správcom ktorého je JUDr. Ing. Anna Žoldošová, so
sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, o paušálnej odmene a náhrade preukázaných výdavkov
predbežného správcu, takto
rozhodol
Priznáva JUDr. Ing. Anne Žoldošovej, so sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, za výkon funkcie
predbežného správcu paušálnu odmenu vo výške 165,97 eura a náhradu výdavkov vo výške 97,40 eura, ktoré jej
budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
zloženého dňa 27.04.2015 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 66/2015
(60/04-15).
Ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Ing. Anny
Žoldošovej, so sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce nevyčerpanú časť preddavku vo výške
400,51 eura zloženého dňa 27.04.2015 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu
položka 66/2015 (60/04-15).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 12.10.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K023922
Spisová značka: 2K/37/2016
U P O V E D O M E N I E o zrušení pojednávania
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa:
AUDIOTEC, s.r.o., so sídlom Račianska 155, 831 05 Bratislava, IČO: 35 812 168
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
KG Export s.r.o., so sídlom Štefánikova 992/45, 059 01 Spišská Belá, IČO: 47 122 781,
Vám o z n a m u j e, že pojednávanie určené na deň 08.11.2016 o 13.30 hod. na
Okresný súd Prešov, v miestnosti č. dv. 18 je z r u š e n é z dôvodu, že dlžník súhlasil, aby súd rozhodol vo veci
vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov dňa 13.10.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K023923
Spisová značka: 40K/35/2016
Spisová značka: 40K/35/2016
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Okresný súd Trenčín v právnej veci
Navrhovateľa Slovenská záručná a rozvojová banka a. s. so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO 00 682
420
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka NOVÝ OBZOR s. r. o. so sídlom Domovina 425, 972 43 Zemianske
Kostoľany, IČO 36 702 617
Vám o z n a m u j e,

že pojednávanie určené na deň

15.11.2016 o 10:00 hod. na

Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, Trenčín do miestnosti č. dv. 105 posch. 1.
je z r u š e n é z dôvodu vyhlásenia konkurzu - dlžník neosvedčil platobnú schopnosť.
Okresný súd Trenčín dňa 13.10.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K023924
Spisová značka: 40K/35/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka a. s. so sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO 00 682 420, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka NOVÝ
OBZOR s. r. o. so sídlom Domovina 425, 972 43 Zemianske Kostoľany, IČO 36 702 617 takto
rozhodol
I. V y h l a s u j e sa konkurz na majetok dlžníka NOVÝ OBZOR s. r. o. so sídlom Domovina 425, 972 43 Zemianske
Kostoľany, IČO 36 702 617.
II. Do funkcie správcu sa u s t a n o v u j e Crossdefault Management Group, k. s. so sídlom kancelárie Piaristická
21, 911 01 Trenčín, IČO 45 462 801, značka správcu S1433.
III. U k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V ďalšom
období je správca povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IV. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom
konaní prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
V. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky
na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na adresu kancelárie správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd
Trenčín k sp. zn. 40K/35/2016. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
VI. Poučenie pre veriteľov: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 zák.
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PrihláškaSlovenskej
sa podáva
v jednom
u správcu,
správcovi
musí byť
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
republiky
podľarovnopise
zákona č. 200/2011
Z. z. pričom
o Obchodnom
vestníku
doručená v základnej prihlasovacej
lehote
do 45 dní
od vyhlásenia
konkurzu,
v jednom
rovnopise veriteľ doručí
a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
na svojom webovom
sídle:
www.justice.gov.sk
prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
18 konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
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veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
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vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
VI. Poučenie pre veriteľov: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí
prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta zák. č. 7/2005
Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak
sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak
ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005
Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K
prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá
sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno
uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len
"podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V konkurze uplatňuje svoju
pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v
základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti
dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo
môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten, kto by s poukazom na
výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou
rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie
veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce
postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie
práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci
do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka
neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a
vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je
pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 zák. č.
7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
VII. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník, a to do 15 dní odo dňa jeho
doručenia prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer
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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).
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť
námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod,
pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na
podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá
(§ 15a ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom
(§ 23 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo
reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh
na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto
zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 13.10.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K023925
Spisová značka: 38NcKR/2/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci návrhu na povolenie oddlženia navrhovateľa - dlžníka Lýdia Vartovníková, nar.
03.07.1986, trvale bytom Čuklasovce 12, 956 54 Veľké Držkovce, pr. zástupca Advokátska kancelária JUDr. Andrej
Jaroš, spol. s r.o. so sídlom Námestie sv. Anny 361/20, Trenčín, IČO 36 839 132, o predĺženie lehoty na doplnenie
návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
Súd navrhovateľovi - dlžníkovi Lýdii Vartovníkovej, nar. 03.07.1986, trvale bytom Čuklasovce 12, 956 Veľké
Držkovce, lehotu na doplnenie podanie zo dňa 01.04.2014 označeného ako "Návrh na oddlženie", ktoré bolo
doručené tunajšiemu súdu dňa 9.4.2014 a je vedené pod sp. zn. 38NcKR/2/2014 a podania označeného ako
"Doplnenie návrhu na povolenie oddlženia" doručené súdu dňa 13.09.2016, určenú uznesením Okresného súdu
Trenčín č.k. 38NcKR/2/2014-97 zo dňa 16.09.2016, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku s účinkami
zverejnenia ku dňu 24.09.2016, predlžuje do 21.10.2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je prípustné.
(§ 355 ods. 1, 2 CSP, § 357 CSP)
Okresný súd Trenčín dňa 13.10.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K023926
Spisová značka: 25K/23/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: U N I B A spoločnosť s ručením obmedzeným
U N I B A spol. s r.o. Bratislava, IČO: 17 337 666, Nám. Slobody 1196/19, 926 01 Sereď, zapísaný v Obchodnom
registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 24147/T, takto
rozhodol
Súd z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: U N I B A spoločnosť s ručením obmedzeným U
N I B A spol. s r.o. Bratislava, IČO: 17 337 666, Nám. Slobody 1196/19, 926 01 Sereď, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde,
proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
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Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Odvolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané.
Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v konaní pred súdom prvej
inštancie, možno v odvolaní použiť len vtedy, ak
a) sa týkajú procesných podmienok,
b) sa týkajú vylúčenia sudcu alebo nesprávneho obsadenia súdu,
c) má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za
následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo
d) ich odvolateľ bez svojej viny nemohol uplatniť v konaní pred súdom
prvej inštancie.
Exekúciu vykoná ten exekútor, ktorého v návrhu na vykonanie exekúcie označí oprávnený (§ 38 zák. č. 233/1995
Z.z.) a ktorého jej vykonaním poverí súd, ak osobitný predpis alebo tento zákon neustanovuje inak (§ 29 zákona č.
233/1995 Z.z.).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.10.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K023927
Spisová značka: 4K/24/2011
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SK REALITA, spol. s r.o., Kollárova
85A, 036 01 Martin, IČO: 36 384 054, správcom ktorého je: JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom kancelárie:
Jesenského 29, 036 01 Martin, v časti o návrhu správcu na udelenie súhlasu na vylúčenie majetku zo súpisu, takto
rozhodol
U d e ľ u j e s p r á v c o v i súhlas na vylúčenie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty ako pohľadávky,
zverejneného v Obchodnom vestníku č. 245/2011 zo dňa 22.12.2011 pod položkou K014394, a to konkrétne:
- pohľadávky voči dlžníkovi DIVADELNÉ SLUŽBY s.r.o. vo výške 3.191,62 €
- pohľadávky voči dlžníkovi Zdeněk Bačík vo výške 2.126,75 €
- pohľadávky voči dlžníkovi Zdeněk Bačík vo výške 1.690,86 €
- pohľadávky voči dlžníkovi Zdeněk Bačík vo výške 1.640,83 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 13.10.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, 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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K023928
Spisová značka: 2K/16/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Mária Miklušová, nar. 27.01.1972, bytom Slnečná
8416/11, 034 06 Ružomberok, právne zastúpená: ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA SLAMKA & Partners s.r.o., so
sídlom Radlinského 1735/29, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50 120 000, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mária Miklušová, nar. 27.01.1972, bytom Slnečná 8416/11, 034 06
Ružomberok
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Ing. Martin Chlapík, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 137/13, 010
01 Žilina
III. V y z ý v a veriteľov dlžníčky, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina k sp. zn.
2K/16/2016. Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde.
IV. Súd o t v á r a malý konkurz.
V. S p r á v c a j e p o v i n n ý bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka: Mária
Miklušová, nar. 27.01.1972, bytom Slnečná 8416/11, 034 06 Ružomberok, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v
zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.mája 2000 o konkurznom konaní.
VI. D l ž n í k a p o u č u j e, že za podmienok stanovených § 166 a nasledujúcimi zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, po zrušení konkurzu má
právo domáhať sa návrhom na oddlženie zbavenia svojich dlhov. Návrh na oddlženie je dlžník oprávnený podať
počas konkurzného konania do zrušenia konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné / § 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k
veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o
jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada / § 197 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) /.
V námietke zaujatosti musí byť uvedené ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje,
podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá /§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku
/.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom /§ 23 ods. 1 ZKR/. Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihlášku podáva veriteľ v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 druhá veta ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde /§ 28 ods. 6 ZKR/.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada; /vzor tlačiva je uvedený vo
vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzor
tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
účtovníctve neúčtuje.
(§ 29 ods.
6 ZKR). 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
Prihláška musí byť doručená správcovi v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
22 veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§28 ods. 1, 2. 3 ZKR).
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Deň vydania:
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzor
tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
Prihláška musí byť doručená správcovi v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§28 ods. 1, 2. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§28 ods. 4 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2
ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť /§
30 ods. 2 ZKR/.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky /§ 28 ods. 5 ZKR/. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
V konkurze môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol
inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, alebo ten, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takýto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou
vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku
v základnej
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej
podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže
uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých
ostatných pohľadávok proti tejto podstate /§ 28 ods. 7, 8 ZKR/.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou /§ 29 ods. 5 ZKR/.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Žilina dňa 13.10.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K023929
Spisová značka: 2K/18/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vladimír Mitošinka, nar. 11.03.1987, bytom Opavská
619/2,031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny, právne zastúpený: JANČI & Partners s.r.o., Advokátska kancelária, so
sídlom Belopotockého 720/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47 258 748, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Vladimír Mitošinka, nar. 11.03.1987, bytom Opavská 619/2,031 04
Liptovský Mikuláš - Podbreziny
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.
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 5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere 7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Žilina dňa 13.10.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K023930
Spisová značka: 2K/15/2016
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 2K/15/2016
PREDVOLANIE
Vo veci
dlžníka:

REDOST, s.r.o., so sídlom Sidonie Sakalovej 190, 014 01 Bytča, IČO: 43 941 443

o návrh na vyhlásenie konkurzu
predvolávame Vás na pojednávanie na deň 7. 12. 2016 o 9.00 hod.
na Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina v miestnosti č. dv.: 2 posch.: prízemie
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 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 druhá strana 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 na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
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 strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno
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elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
JUDr. Gabriela Bargelová
sudkyňa
V Žiline, dňa 13. 10. 2016
Za správnosť vyhotovenia: Jana Janušová

POUČENIE
Súd dlžníka ďalej poučuje, že pre doručenie predvolania na nariadený termín pojednávania sa
považuje za rozhodný dátum nasledujúci deň po zverejnení predvolania v Obchodnom vestníku podľa § 19 ods. 1
písm. a) bod 1 zákona č. 7/2005 Z.z., v spojení s § 199 ods. 4 a §199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z., a to bez ohľadu
na iné spôsoby jeho doručenia (napr. poštou).

Okresný súd Žilina dňa 13.10.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K023931
Spisová značka: 4K/13/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MISTRAL INTERIM, s.r.o. so sídlom
Východná 3904/9, 036 01 Martin, IČO: 36 686 701, správcom ktorého je: JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom
kancelárie Jesenského 29, 036 01 Martin, v časti o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
Priznáva predbežnému správcovi JUDr. Tatiane Šumichrastovej, so sídlom kancelárie Jesenského 29, 036 01 Martin
odmenu vo výške 663,88 eur a náhradu hotových výdavkov vo výške 110,35 eur.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť odmenu a náhradu hotových výdavkov v celkovej výške 774,23
eur predbežnému správcovi: JUDr. Tatiane Šumichrastovej, so sídlom kancelárie Jesenského 29, 036 01 Martin, z
preddavku zloženého dlžníkom - navrhovateľom dňa 24.06.2016 evidovaného pod položkou denníka D18, položkou
č. 113 roku 2016, účt. doklad 64/6-16.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom
vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň
po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Okresný súd Žilina dňa 13.10.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K023932
Spisová značka: 40K/46/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Anton Vlasko, nar. 14.08.1981, trvale bytom Centrum I.
39/99, 018 41 Dubnica nad Váhom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Anton Vlasko, nar.
14.08.1981, trvale bytom Centrum I. 39/99, 018 41 Dubnica nad Váhom takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Anton Vlasko, nar. 14.08.1981, trvale bytom Centrum I.
39/99, 018 41 Dubnica nad Váhom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Anton Vlasko, nar.
14.08.1981, trvale bytom Centrum I. 39/99, 018 41 Dubnica nad Váhom takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi Anton Vlasko, nar. 14.08.1981, trvale bytom Centrum I. 39/99, 018 41
Dubnica nad Váhom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku SR 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 Trenčín dňa 17.10.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K023933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jaroslav Hronček, PhD.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Javorova 3330/9, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Andrej Konkoľ
Sídlo správcu:
Š. Moyzesa 41, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/32/2010 S1232
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/32/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Iná majetková hodnota:
popis: zrážka zo mzdy úpadcu za 3/2016 – príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., mena: Euro, súpisová hodnota: 1,59 €
Iná majetková hodnota:
popis: zrážka zo mzdy úpadcu za 4/2016 – príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., mena: Euro, súpisová hodnota: 1,59 €
Iná majetková hodnota:
popis: zrážka zo mzdy úpadcu za 5/2016 – príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., mena: Euro, súpisová hodnota: 1,59 €
Iná majetková hodnota:
popis: zrážka zo mzdy úpadcu za 6/2016 – príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., mena: Euro, súpisová hodnota: 1,59 €
Iná majetková hodnota:
popis: zrážka zo mzdy úpadcu za 7/2016 – príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., mena: Euro, súpisová hodnota: 1,59 €
Iná majetková hodnota:
popis: zrážka zo mzdy úpadcu za 8/2016 – príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., mena: Euro, súpisová hodnota: 1,59 €
Iná majetková hodnota:
popis: zrážka zo mzdy úpadcu za 9/2016 – príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., mena: Euro, súpisová hodnota: 1,59 €

K023934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Juršták
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sotinská 9/1474, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.4.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/28/2016 S422
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trnava
25K/28/2016
Súpis všeobecnej podstaty

Zoznam majetku - súpi všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 1/
Opis súpisovej zložky majetku:
Pohľadávka k účtu
Suma: 1.728,31
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 1.728,31 EUR
Právny dôvod vzniku: pohľadávka k účtu v Tatra banke, a. s., pobočke Piešťany
Dlžník: Tatra banka Slovensko, a.s., č. ú. IBAN: SK1911000000002932080660
Deň zápisu: 17. 8. 2016

Súpisová zložka majetku č. 2/
Opis súpisovej zložky majetku:
Peniaze:
Preddavok slúžiaci ako záloha na činnosť správcu v konkurze, ktorá sa po skončení konkurzného konania vráti
zložiteľovi preddavku podľa § 21 ods. 3 z. č. 7/2005 Z. z.
(Nevyplatená časť preddavku zloženého na odmenu a výdavky predbežného správcu, slúžiaca ako záloha na
činnosť správcu v konkurze)
Suma: 663,88
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 663,88 EUR
Deň zápisu: 19. 8. 2016

Súpisová zložka majetku č. 3/
Opis súpisovej zložky majetku:
Peňažná pohľadávka:
Celková suma: 48,74
Mena: EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Právny dôvod vzniku: výkon práce, časť mzdy za mesiac august 2016,
Dlžník: REHUŠ s.r.o., Železničná 1524 , 905 01 Senica, IČO: 45 249 113
Dátum splatnosti: september 2016
Súpisová hodnota: 48,74 EUR
Deň zápisu: 27. 9. 2016

Súpisová zložka majetku č. 4/
Opis súpisovej zložky majetku:
Peňažná pohľadávka:
Celková suma: 250,Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: pohľadávka z titulu kúpnej zmluvy na TV Samsung
Dlžník: Anna Jurštáková, bytom: Daxnerova 1181/1, 050 01 Revúca
Súpisová hodnota: 250,- EUR
Deň zápisu: 29. 9. 2016

Súpisová zložka majetku č. 5/
Opis súpisovej zložky majetku:
Peňažná pohľadávka:
Celková suma: 100,Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: pohľadávka z titulu kúpnej zmluvy na Blueray prehrávač
Dlžník: Anna Jurštáková, bytom: Daxnerova 1181/1, 050 01 Revúca
Súpisová hodnota: 100,- EUR
Deň zápisu: 29. 9. 2016

Súpisová zložka majetku č. 6/
Opis súpisovej zložky majetku:
Peňažná pohľadávka:
Celková suma: 48,74

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: výkon práce, časť mzdy za mesiac september 2016,
Dlžník: REHUŠ s.r.o., Železničná 1524 , 905 01 Senica, IČO: 45 249 113
Dátum splatnosti: október 2016
Súpisová hodnota: 48,74 EUR
Deň zápisu: 13.10.2016

Súpisová zložka majetku č. 7/
Opis súpisovej zložky majetku:
Peňažná pohľadávka:
Celová suma: 150,Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: pohľadávka z titulu kúpnej zmluvy na Sony kamera
Dlžník: Anna Jurštáková, bytom: Daxnerova 1181/1, 050 01 Revúca
Súpisová hodnota: 150,- EUR
Deň zápisu: 13.10.2016

Súpisová zložka majetku č. 8/
Opis súpisovej zložky majetku:
Peňažná pohľadávka:
Celková suma: 100,Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: pohľadávka z titulu kúpnej zmluvy na Sony veža
Dlžník: Anna Jurštáková, bytom: Daxnerova 1181/1, 050 01 Revúca
Súpisová hodnota: 100,- EUR
Deň zápisu: 13.10.2016

V Piešťanoch, dňa 14. 10. 2016
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K023935
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katrincová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sihotská 2416/15, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1991
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 23K/35/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/35/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu - Silvia Katrincová, nar.:
26.05.1991, bytom Sihotská 2416/15, 920 01 Hlohovec (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme, že na majetok Úpadcu
bol Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 26.09.2016, sp. zn. 23K/35/2016, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 189/2016 dňa 03.10.2016 vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bola ustanovená spoločnosť:
LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec, značka správcu: S1731 (ďalej
aj len ako „Správca“).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Silvia Katrincová, born on 26.05.1991, domiciled in Sihotská 2416/15, 920 01 Hlohovec, our duty is to inform you,
that the District Court in Trnava dated 26.09.2016, No. 23K/35/2016, and promulgated in the Commercial bulletin
No. 189/2016 from 03.10.2016 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed LawService
Recovery, k.s., with its office at Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec as the trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act
as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; therwise it will not be
taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
V Hlohovci, 12.10.2016
In Hlohovec, 12.10.2016
LawService Recovery, k.s., správca úpadcu
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt
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K023936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katrincová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sihotská 2416/15, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1991
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 23K/35/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/35/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec, zn. správcu: S1731, správca
úpadcu: Silvia Katrincová, nar.: 26.05.1991, bytom Sihotská 2416/15, 920 01 Hlohovec oznamuje, že účastníci
konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Pribinova
381/23, 920 01 Hlohovec v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod.
do 15:00 hod..
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421 45 52 40 200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K023937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Šeríková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierna Voda 288, 925 06 Čierna Voda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/28/2016 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/28/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Stanislav Volár, správca v konkurznej veci úpadcu Monika Šeríková, nar.19.12.1990, bytom 925 06 Čierna
Voda č.s. 288, týmto v súlade s ustanoveniami Zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení, zvoláva schôdzu veriteľov na
deň
21.11.2016 ( pondelok ) o 10,00 hod.
Miesto konania: schôdza sa uskutoční v zasadačke budovy V-INVEST, s.r.o. Administratívne centrum SIEMENS na
ul. Sládkovičova č. 2069/10 v Piešťanoch.
Program : 1. Otvorenie, 2. Voľba zástupcu veriteľov, 3. Rozhodovanie podľa §36 ZKR a 4. Záver.
Veritelia pri prezentácii predložia doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z obchodného registra a
zástupcovia veriteľov predložia doklad totožnosti, plnú moc, príp. poverenie.
V Piešťanoch dňa 14.10.2016
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správca, v.r.

K023938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Šeríková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierna Voda 288, 925 06 Čierna Voda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/28/2016 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/28/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

s. zl. 01 - stavba - rodinný dom s.č. 288 na parc.č. 917/260, spoluvlastnícky podiel 1/1, zapísaná na LV č. 18, k.ú.
Čierna Voda, právny dôvod vzniku ZP : Zmluva o zriadení záložného práva V 2847/11, záložný veriteľ : Všeobecná
úverová banka, a.s. Bratislava,
s. zl. 02 - stavba - hospodárska budova bez súpisného čísla na parc.č. 917/262, spoluvlastnícky podiel 1/1,
zapísaná na LV č. 18, k.ú. Čierna Voda, právny dôvod vzniku ZP : Zmluva o zriadení záložného práva V 2847/11,
záložný veriteľ : Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava,
s. zl. 03 - stavba - letná kuchyňa bez súpisného čísla na parc.č. 917/263, spoluvlastnícky podiel 1/1, zapísaná na
LV č. 18, k.ú. Čierna Voda, právny dôvod vzniku ZP : Zmluva o zriadení záložného práva V 2847/11, záložný
veriteľ : Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava a
s. zl. 04 - pozemky - zast. plochy a nádvoria, parc.č. 917/260 o výmere 114 m2, parc.č. 917/44 o výmere 665 m2,
parc.č. 917/261 o výmere 76 m2, parc.č. 917/262 o výmere 55 m2 a parc.č. 917/263 o výmere 49 m2,
spoluvlastnícky podiel 1/1, všetky zapísané na LV č. 18, k.ú. Čierna Voda, súpisová hodnota s.zl. 01 - 04 spolu
37.000,00€ , právny dôvod vzniku ZP : Zmluva o zriadení záložného práva V 2847/11, záložný veriteľ : Všeobecná
úverová banka, a.s. Bratislava.
V Piešťanoch dňa 14.10.2016
správca, v.r.

K023939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HS - INGREAL a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bellova 3, 0401 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 212 156
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/24/2016 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/24/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 31K/24/2016 zo dňa 24. mája 2016 som bol ustanovený za správcu
majetku úpadcu HS – INGREAL a.s., so sídlom Bellova 3, 040 01 Košice, IČO: 36 212 156 (ďalej len „uznesenie“).
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 31. mája 2016 v čiastke 104/2016.
JUDr. Milan Okajček, správca majetku úpadcu HS – INGREAL a.s. v konkurze, týmto zverejňuje zápisnicu
z prvého zasadnutia veriteľského výboru, ktoré sa konalo dňa 13. októbra 2016.
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ZÁPISNICA
z prvého zasadnutia veriteľského výboru v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu HS – INGREAL a.s.
„v konkurze“, so sídlom Bellova 3, 040 01 Košice, IČO: 36 212 156, ktorá sa uskutočnila dňa 13. októbra 2016
o 12:20 v Kongresovej hale budovy ASTON BUILDING, na adrese Werferova 1, 040 11 Košice.
Úpadca:

HS – INGREAL a.s. „v konkurze“, Bellova 3, 040 01 Košice, IČO: 36 212 156

Súd vedúci konanie:

Okresný súd Košice I

Správca majetku úpadcu:
JUDr. Milan Okajček, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice,
zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod značkou S 859, sp. zn. správcovského spisu: 31K/24/2016 S
859
Prvé zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané JUDr. Milanom Okajčekom, správcom majetku úpadcu, so sídlom
kancelárie na Žriedlovej 3, 040 01 Košice na prvej schôdzi veriteľov, ktorá sa uskutočnila dňa 13. októbra 2016.
Vzhľadom na to, že ide o prvé zasadnutie veriteľského výboru, správca poučil prítomných veriteľov o pôsobnosti
veriteľského výboru, ich právach a povinnostiach, osobitne o tom, že člen veriteľského výboru je povinný konať v
spoločnom záujme všetkých veriteľov prihlásených pohľadávok. Správca súčasne poučil členov veriteľského výboru
o tom, že činnosť veriteľského výboru riadi predseda, ktorého spomedzi seba volia členovia veriteľského výboru,
pričom člen veriteľského výboru si môže písomným plnomocenstvom zvoliť svojho zástupcu. Písomnosti určené
veriteľskému výboru sa doručujú na adresu predsedu veriteľského výboru. Ak sa písomnosť nepodarí predsedovi
veriteľského výboru doručiť, možno písomnosť doručiť na adresu ktoréhokoľvek člena veriteľského výboru.
Osobitne správca poučil prítomných veriteľov o spôsobe hlasovania, najmä, že 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.
1)

Prítomní:

a)

Veriteľ číslo 2 – BAMAK PLUS, s.r.o. KOŠICE, zastúpený/konajúci: Mgr. Peter Masarovič, advokát

b)

Veriteľ číslo 16 – EUROAKADEMIA, a.s., zastúpený/konajúci: Mgr. Peter Masarovič, advokát

c)

Veriteľ číslo 39 – Štefan Kondáš, zastúpený/konajúci: osobne

f)
JUDr. Milan Okajček, správca so sídlom na Žriedlovej 3 v Košiciach,zapísaný v zozname správcom
vedenom MSSR pod značkou S859, osobne

2)

Program zasadnutia veriteľského výboru

Do programu zasadnutia veriteľského výboru boli zaradené nasledovné body:

1/

1.

Prezentácia

2.

Voľba predsedu veriteľského výboru

3.

Záver

Prezentácia

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril správca JUDr. Milan Okajček, ktorý na základe prítomnosti všetkých členov
veriteľského výboru, resp. ich splnomocnených zástupcov oboznámil prítomných, že toto zasadnutie veriteľského
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veriteľského výboru, resp. ich splnomocnených zástupcov oboznámil prítomných, že toto zasadnutie veriteľského
výboru bolo platne zvolané a veriteľský výbor je uznášaniaschopný.
2/

Voľba predsedu veriteľského výboru

Správca navrhol, aby veriteľský výbor hlasoval o zvolení svojho predsedu, a to postupne podľa výšky prihlásených
a zistených pohľadávok prítomných členov veriteľského výboru, a to od veriteľa s najvyšším počtom hlasov na
schôdzi veriteľov nasledujúc veriteľmi s nižším počtom hlasov.
Nakoľko prítomný veriteľ BAMAK PLUS, s.r.o. KOŠICE, ako aj veriteľ EUROAKADEMIA, a.s. nesúhlasili s ich
voľbou za predsedu veriteľského výboru, správca navrhol za predsedu veriteľského výboru veriteľa Štefan Kondáš,
s čím uvedený veriteľ vyjadril súhlas.
Vzhľadom na uvedené správca navrhol, aby veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie:
„Veriteľský výbor vo veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu HS – INGREAL a.s. „v konkurze“ volí za
svojho predsedu veriteľa číslo 39 – Štefan Kondáš.“
O vyššie uvedenom uznesení prebehlo hlasovanie, ktorého výsledky sú nasledovné:
Veritelia hlasujúci za prijatie uznesenia: 2, 16, 39
Veritelia hlasujúci proti prijatiu uznesenia: nikto
Zdržali sa hlasovania: nikto
Vzhľadom na uvedené správca konštatuje, že veriteľský výbor prijal vyššie uvedené navrhované uznesenie počtom
hlasov 3 za ku 0 hlasom proti a veriteľ číslo 39 – Štefan Kondáš bol zvolený za predsedu veriteľského výboru.
3/

Záver

Na záver bolo konštatované, že prítomní členovia veriteľského výboru nemajú žiadne iné návrhy, nevznášajú žiadne
námietky voči priebehu zasadnutia ani námietky voči zneniu zápisnice, a program zasadnutia veriteľského výboru
bol vyčerpaný. Predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť.
Zasadnutie veriteľského výboru trvalo v čase od 12:20 do 12:40 hod.
V Košiciach, dňa 13. októbra 2016
Štefan Kondáš, predseda veriteľského výboru
JUDr. Milan Okajček, správca

K023940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuláš Takács - EKOMONT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Narcisova 1496/7, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11 707 654
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/6/2013 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/6/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhlásenie verejného ponukového konania
JUDr. Stanislav Volár - správca v konkurznej veci úpadcu Mikuláš Takács - EKOMONT, Narcisová č. 1496/7, 927
01 Šaľa, IČO 11 707 654, v súlade so Záväzným pokynom veriteľského výboru zo dňa 18.07.2016 týmto vyhlasuje
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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01 Šaľa, IČO 11 707 654, v súlade so Záväzným pokynom veriteľského výboru zo dňa 18.07.2016 týmto vyhlasuje
3. kolo verejného ponukového konania na predaj podniku, pozostávajúci z :
- stavba - č.s. 975, postavená na parc.č. 103/2, zapísaná na LV č. 1102 pre k.ú. Trnovec nad Váhom,
spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1, ako zabezpečený majetok,
- pozemok - parc.č. 103/2 o výmere 99 m2, zast. plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1102 pre k.ú. Trnovec nad
Váhom, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1, ako zabezpečený majetok,
- členský podiel k 3-izb. bytu č. 14 v bytovom dome č.s. 1933, postavený na pozemku parc.č. 3080/126, parc.č.
3080/127, parc.č. 3080/128 a parc.č. 3080/129. Spoluvlastnícky podiel 1/1 SBD Šaľa, spoluvlastnícky podiel na
spoločných častiach a zariadeniach domu 7857/442312. Nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 3447 pre k.ú Šaľa, ako
nezabezpečený majetok,
- pozemky - reg. „E“- parc.č. 383 o výmere 158 m2, záhrady, parc.č. 384 o výmere 144 m2, záhrady, parc.č. 385
o výmere 158 m2, záhrady, zapísané na LV č. 760 pre k.ú. Dlhá nad Váhom, spoluvl. podiel 1/8,
ako nezabezpečený majetok,
- pozemky - reg. „E“- parc.č. 470/2 o výmere 34 m2, záhrady, parc.č. 2160/1 o výmere 78 m2, orná pôda, parc.č.
2299/2 o výmere 671 m2, lesné pozemky, parc.č. 2970/1 o výmere 282 m2, lesné pozemky, parc.č.2971/1 o výmere
214 m2, lesné pozemky, parc.č. 2972/1 o výmere 299 m2 , orná pôda, parc.č. 3164/2 o výmere 155 m2, lesné
pozemky, parc.č. 3352/2 o výmere 392 m2, lesné pozemky a parc.č. 3477/2 o výmere 291 m2, orná pôda, zapísané
na LV č. 889 pre k.ú. Dlhá nad Váhom, spoluvlastnícky podiel ½, ako nezabezpečený majetok,
- pozemok reg. „C“- parc.č. 4766 o výmere 18508 m2, lesné pozemky zapísané na LV č. 1691 pre k.ú. Dlhá nad
Váhom, spoluvlastnícky podiel 123/18508, ako nezabezpečený majetok,
- pozemky reg. „C“- parc.č. 4338/1 o výmere 13817 m2, orná pôda, parc.č. 4338/2 o výmere 3170 m2, orná pôda,
parc.č. 4338/3 o výmere 756 m2, orná pôda, parc.č. 4338/4 o výmere 248 m2, orná pôda, parc.č. 4458 o výmere
2490 m2, orná pôda, zapísané na LV č. 2202 pre k.ú. Dlhá nad Váhom, spoluvlastnícky podiel 1/1, ako
nezabezpečený majetok,
- pozemok reg. „C“- parc.č. 4826 o výmere 14904 m2, lesné pozemky, zapísané na LV č. 2094 pre k.ú. Dlhá nad
Váhom, spoluvlastnícky podiel 370/14904, ako nezabezpečený majetok a
- pozemok reg. „C“- parc.č. 4509 o výmere 3208 m2, ostatné plochy, zapísané na LV č. 2131 pre k.ú. Dlhá nad
Váhom, spoluvlastnícky podiel 168/3208, ako nezabezpečený majetok.
Správca ponúka v 3. kole verejného ponukového konania formou predaja podniku za týchto ďalších podmienok:
Záujemca má možnosť zakúpenia podrobných podmienok predaja podľa „Informačného memoranda“ na adrese
Kancelárie správcu - Kukučínova č. 11, 921 01 Piešťany.
Ponuky treba zaslať na adresu kancelárie správcu, príp. doručiť osobne v lehote 20 dní od uverejnenia tejto ponuky
v zalepenej obálke s výrazným označením: "Mikuláš Takács - predaj - 3. kolo ( neotvárať )“. Na neskôr doručené
ponuky nebude možné prihliadať, pričom doručená ponuka je záväzná až do ukončenia príslušného kola predaja.
Záujemca zloží zálohu vo výške 10.000,00 € na účet správcu uvedený v Informačnom memorande.
Ponuka musí obsahovať : indentifikačné údaje záujemcu ( obchodné meno, sídlo, výpis z OR, IČO, príp. u fyzickej
osoby - osobné údaje ), označenie predmetu kúpy a návrh kúpnej ceny s dokladom preukazujúcim krytie
navrhovanej kúpnej ceny.
Po uplynutí lehoty na podanie ponúk budú ponuky otvorené v kancelárii správcu. Správca v lehote 3 dní od
otvárania prevedie vyhodnotenie ponúk a vyhodnotí ponuky formou zápisnice.
Kritériom pre vyhodnotenie je najvyššia ponuka a súhlas príslušného orgánu, resp. zástupcu veriteľov, ktorý bude
daný najneskôr do 3 dní od vyhodnotenia.
Neúspešnému uchádzačovi bude záloha vrátená do 5 dní. V prípade nesúhlasu vykoná správca opakované
ponukové konanie.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bližšie informácie možno získať v sídle kancelárie správcu, príp. na č.t. 033 7733751.
V Piešťanoch dňa 14.10.2016

K023941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ORVIS družstvo Košice
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovská cesta 10, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 594 270
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Géciová
Sídlo správcu:
Štúrova 44, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/2/2016 S1185
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/2/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

ZÁPISNICA
z prvej schôdze veriteľov konanej dňa 11.10.2016 o 14.00 hod. v priestoroch kancelárie správcu JUDr. Soni
Géciovej, Štúrova 44, 040 01 Košice v konkurznej veci sp. zn. 32K/2/2016 úpadcu: ORVIS družstvo Košice, so
sídlom: Opatovská cesta 10, 040 01 Košice
Program:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Prezentácia a otvorenie schôdze veriteľov
Informácia správcu o priebehu konkurzu a zistenie stanovísk prihlásených veriteľov
Voľba členov veriteľského výboru
Rozhodovanie o výmene správcu
Rôzne a záver

Prítomní:
Predseda schôdze:

JUDr. Soňa Géciová, správkyňa konkurznej podstaty

Úpadca:

Ing. Martin Vranovský, štatutárny zástupca úpadcu ORVIS družstvo Košice

Veritelia:

podľa prezenčnej listiny

Po prezentácii správca konkurznej podstaty podstaty ako predseda schôdze konštatuje, že schôdze konkurzných
veriteľov sa nezúčastnili žiadni veritelia, preto schôdza konkurzných veriteľov nie je uznášaniaschopná.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je prezenčná listina.
V Košiciach, 11.10.2016
Zapísal predseda schôdze veriteľov: JUDr. Soňa Géciová, správca
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

39

Obchodný vestník 201/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.10.2016

K023942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Hompora H&M Strešný systém
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 1500/5, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 517 309
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/9/2016-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/9/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní do zoznamu pohľadávok podľa § 28 ods. 3 ZKR
V konkurznej veci úpadcu, a to Hompora Július, nar. 13.9.1979, Dunajská 1500/5, Kolárovo, fyzická osoba
podnikajúca pod obchodným menom Hompora Július H&M Strešný systém, s miestom podnikania
Dunajská 1500/5, Kolárovo, IČO: 37 517 309 v konaní vedenom pred Okresným súdom Nitra, č.k. 31K/9/2016
oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená prihláška
nezabezpečených pohľadávok veriteľa
ORANGE Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
- istina:

v sume 315,56 eur

- úroky z omeškania:

v sume 793,23 eur

- náklady z uplatnenia:

v sume 23,24 eur

ktoré pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok.
JUDr.

Vlasta

Suchanová

K023943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Ulman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 834/58, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/18/2014 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/18/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca dopĺňa súpis majetku všeobecnej podstaty o nasledovné položky:

Číslo

Popis

Platiteľ

Súpisová hodnota / Eur

56

zrážky z invalidného dôchodku za 6/2016

Sociálna poisťovňa

100,54 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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57

zrážky z invalidného dôchodku za 7/2016

Sociálna poisťovňa

100,54 €

58

zrážky z invalidného dôchodku za 8/2016

Sociálna poisťovňa

100,54 €

59

zrážky z invalidného dôchodku za 9/2016

Sociálna poisťovňa

100,54 €

K023944
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

JUDr. Andrej Jaroš, so sídlom Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, ako správca Oľga Mihálová, nar.
01.08.1975 bytom Zliechov 354, 018 32, dátum nar.: 16.10.1962 (ďalej ako „úpadca“), týmto na základe záväzného
pokynu zástupcu veriteľov zo dňa 10.10.2016 v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“), vyhlasuje VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE na speňaženie majetku
zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, s týmito podmienkami :
1. Hnuteľné veci sa predávajú v stave „ako stoja a ležia“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek
nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. Záujemcovia o predmet speňažovania môžu požiadať o súpis
majetku spoločne so súpisovou hodnotou a návrh kúpenej zmluvy na tel. č. +421 32 640 17 60 alebo
prostredníctvom emailovej komunikácie: jaros@ak-jaros.sk.

1. Predmetom speňažovania odpredajom z voľnej ruky sú nasledovné hnuteľné veci:
Hnuteľné veci
Popis
Por.
Označenie hnuteľnej
číslo
veci

Rok
výroby

Stav
Spolu-vlastnícky podiel úpadcu
opotrebovanosti

3.

hnuteľná
vec

Televízor
Panasonic

2006

používaný
funkčný

4.

hnuteľná
vec

Práčka
Zanussi

2008

používaný
funkčný

5.

hnuteľná
vec

Chladnička
Elektrolux

2009

používaný
funkčný

6.

hnuteľná
vec

Mikrovlnná
rúra BEKO

2010

používaný
funkčný

7.

hnuteľná
vec

Posteľ

približne používaný
1987
funkčný

Súpisová
hodnota
majetku

majetková zložka je majetkom úpadcu, Oľgy
- Mihálovej,
na
základe
rozhodnutia
súdu
50 €
o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva
manželov
majetková zložka je majetkom úpadcu, Oľgy
- Mihálovej,
na
základe
rozhodnutia
súdu
100 €
o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva
manželov
majetková zložka je majetkom úpadcu, Oľgy
- Mihálovej,
na
základe
rozhodnutia
súdu
150 €
o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva
manželov
majetková zložka je majetkom úpadcu, Oľgy
- Mihálovej,
na
základe
rozhodnutia
súdu
30 €
o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva
manželov
majetková zložka je majetkom úpadcu, Oľgy
- Mihálovej,
na
základe
rozhodnutia
súdu
30 €
o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva
manželov
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1. Podmienky verejného ponukového konania:
1. V rámci verejného ponukového konania sa predaj hnuteľných vecí uskutoční predajom z voľnej ruky
za najvyššiu predloženú ponuku.
2. Záujemca predkladá ponuku najneskôr 15 dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Prvý deň 15-dňovej lehoty začína plynúť nasledujúci
deň po zverejnení oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku.
3. Ponuka záujemcu musí byť doručená osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr.
Andrej Jaroš, Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk.
2. Náležitosti ponuky:
1. Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Konkurz
Oľga Mihálová, verejné ponukové konanie –všeobecná podstata-NEOTVÁRAŤ“.
2. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký
predmet ponukového konania.
3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť
ani vziať späť.
4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie
predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, návrh ceny ponúkanej za predmet v ponukovom
konaní a čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami verejného
ponukového konania vyhláseného správcom.
5. Najnižšia výška ponuky za predmet verejného ponukového konania nie je stanovená.
3. Vyhodnotenie ponúk:
1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr
posledný deň lehoty, sa neprihliada.
2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa bodu 4.1 sa neprihliada.
3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodov 4.4 a 4.5 sa neprihliada.
4. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
5. Správca v lehote 7 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ponuky vyhodnotí, pričom
víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové
podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu na predmet ponuky.
6. V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby
v lehote, ktorú určí, predložili novú zvýšenú ponuku, ustanovenia bodov 4.1. až 4.5. sa použijú
primerane.
7. O skutočnostiach podľa bodov 5.6. až 5.8., ako aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada
podľa bodov 5.1. až 5.5., vyhotoví správca úradný záznam.
8. Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splní podmienky verejného
ponukového konania a správcom bude vyhodnotený ako víťaz.
9. Správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch
vyhodnocovania ponúk všetkých záujemcov, ako aj veriteľský výbor a súd.
10. Úspešný záujemca je povinný uhradiť ponúknutú cenu na účet úpadcu do 7 dní odo dňa doručenia
oznámenia správcu o vyhodnotení jeho ponuky za víťaznú, a to tak, že celá ponúknutá cena musí
byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v posledný deň sedemdňovej lehoty.
11. Správca uzavrie s víťazom verejného ponukového konania kúpnu zmluvu až po úplnom uhradení
ponúknutej ceny.
12. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok môže správca odplatne previesť predmet
ponukového aj na osoby uvedené v § 83 ods.1 písm. e) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Trenčíne dňa 14.10.2016

JUDr. Andrej Jaroš
správca úpadcu Oľga Mihálová
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K023945
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Zuštjak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seňa 598, 044 58 Seňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/14/2016 S1790
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/14/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná podstata
Peňažná pohľadávka:
Zrážka zo mzdy za september 2016 vo výške: 718,56 €.
V Košiciach, dňa 14.10.2016
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD. - správca

K023946
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Wanila, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alejová 5, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 315 942
Obchodné meno správcu:
IKORE, k.s.
Sídlo správcu:
Mlynská 26, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/11/2016,S1455
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/11/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I., sp. zn. 31K/11/2016-54 zo dňa 18. júla 2016 bola obchodná spoločnosť
IKORE, k.s., so sídlom Mlynská 26, 040 01 Košice, IČO: 47 072 229, zn. správcu: S 1455 ustanovená do funkcie
správcu úpadcu, spoločnosti Wanila, s.r.o., so sídlom Alejová 5, 040 11 Košice, IČO: 46 315 942.
Týmto ako súdom ustanovený správca majetku Wanila, s.r.o., so sídlom Alejová 5, 040 11 Košice, IČO: 46 315 942
v súlade s ust. § 76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňujem
súpis všeobecnej podstaty:
Číslo: 1
Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: Zostatok z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zložený veriteľom na účet súdu v
súvislosti s podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu
Súpisná hodnota: 995,82 Eur
Deň zaradenia: 20.09.2016
IKORE,
správca

k.s.
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K023947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Wanila, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alejová 5, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 315 942
Obchodné meno správcu:
IKORE, k.s.
Sídlo správcu:
Mlynská 26, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/11/2016 S1455
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/11/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Košice I., sp. zn. 31K/11/2016-54 zo dňa 18. júla 2016 bola obchodná spoločnosť
IKORE, k.s., so sídlom Mlynská 26, 040 01 Košice, IČO: 47 072 229, zn. správcu: S 1455 ustanovená do funkcie
správcu úpadcu, spoločnosti Wanila, s.r.o., so sídlom Alejová 5, 040 11 Košice, IČO: 46 315 942.

Týmto ako súdom ustanovený správca majetku úpadcu Wanila, s.r.o., so sídlom Alejová 5, 040 11 Košice, IČO:
46 315 942 v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
zverejňujem zapísanie nasledujúcej pohľadávky, doručenej správcovi po uplynutí zákonom stanovenej 45 dňovej
lehoty od vyhlásenia konkurzu, do zoznamu pohľadávok:

Názov veriteľa

·

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35697270

Prihlásená suma

·

2.179,91 Eur

IKORE, k.s.
správca

K023948
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ten Ba, s.r.o. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 864 567
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Hetényiová
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Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31R/2/2016 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31R/2/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Veronika Hetényiová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra, reštrukturalizačný správca dlžníka Ten Ba,
s.r.o. „v reštrukturalizácii“, IČO: 35 864 567, so sídlom Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra týmto oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu v úradných hodinách, a to v pondelok až v piatok, od
09:00-12:00hod. a 13:00-16:00hod..
Termín nahliadnutia je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 037/658 5182.
V Nitre, dňa 14.10.2016
Mgr. Veronika Hetényiová

K023949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Levický Ladislav, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bazovského 6, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/25/2016 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/25/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

SKP Ing. Rudolf Ivan, úpadcu: Ing. Ladislav Levický, nar. 26.05.1980, bytom Bazovského 6, 949 11 Nitra, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k. 32K/25/2016, v zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehote, bola doručená prihláška nezabezpečených pohľadávok, kotrá bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok, veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, Pajštúnska 5, Bratislava, v celkovej výške:
76.323,76 €.

K023950
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RNDr. Iveta Vargová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lomonosovova 14, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kališka
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/3/2012 S1743
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/3/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Uznesením Okresného súdu Košice I č. k.: 26K/3/2012-59 zo dňa 27. februára 2012 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka RNDr. Iveta Vargová, rod. Kereštanová, nar. 06.09.1980, bytom Lomonosovova 14, 040 01 Košice,
pričom za správcu majetku úpadcu ustanovil JUDr. Vladimíra Lisáka, so sídlom kancelárie Saleziánov 1282/4, 071
01 Michalovce, zn. správcu S1460.
Uznesením Okresného súdu Košice I č. k.: 26K/3/2012-171 zo dňa 21. apríla 2016 súd ustanovil za správcu
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Uznesením Okresného súdu Košice I č. k.: 26K/3/2012-171 zo dňa 21. apríla 2016 súd ustanovil za správcu
majetku úpadcu Mgr. Tomáša Kališku, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu S1743 (ďalej
len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 28. apríla 2016, v čiastke OV 81/2016
a účinným sa stalo dňa 29. apríla 2016.
Týmto v súlade s § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
majetku úpadcu o nasledovnú súpisovú zložku majetku:
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
V mysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. - zrážka zo mzdzy úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutá exekúciou
za obdobie

september 2016

325,67 €

V Košiciach, dňa 13. októbra 2016
JUDr. Tomáš Kališka, správca

K023951
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Jarabiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kátlovce 42, 919 56 Kátlovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1975
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/16/2015 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/16/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č.
zložky

súp.

súpisová
hodnota

iná majetková hodnota

14

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
77,60 €
obdobie 09/2016

15

základná kuchynská linka, 210 cm, r. v. 2012

100,00 €

16

zelená rohová rozkladacia sedacia súprava, r. v. 2011

200,00 €

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

K023952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: K.H.S.SK., spol. s r.o. „v reštrukturalizácii“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráž 8419, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 407 364
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2016 S 1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
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sp. zn. 2R/1/2016
Dlžník: K.H.S.SK., spol. s r.o. „v reštrukturalizácii“, sídlo: Stráž 8419, 96001 Zvolen, IČO: 36 407 364
Dátum a čas zasadnutia:

12.10.2016, 10:00 hod.

Miesto zasadnutia: kancelária správcu LawService Recovery, k.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen, 3. podlažie, veľká
zasadacia miestnosť
Správca dlžníka: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 46 570 675
Zoznam prítomných:
Členovia veriteľského výboru:
1. GIENGER Granit s.r.o., so sídlom Záhradná 35, 080 01 Prešov, IČO: 46 916 008 – zastúpený konateľom
a súčasne na základe substitučného plnomocenstva advokátskym koncipientom
2. Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 zastúpený na základe plnomocenstva zamestnancom,
3. VPK, s.r.o., so sídlom Jilemnického 3, 081 02 Prešov, IČO: 36 484 555 - zastúpený na základe
plnomocenstva advokátom,
4. ELMOP – Eva Moskáľová, s miestom podnikania Oščadnica 1236, PSČ: 02301, IČO: 40 140 229
- zastúpený na základe plnomocenstva advokátom,
5. Ing. Stanislav Škorňa, trvale bytom Hrdinov SNP 10241/82A,036 01 Martin - zastúpený na základe
plnomocenstva advokátom.
Ďalší prítomní:
JUDr. Tomáš Sliacky, komplementár LawService Recovery, k.s. (ďalej len „správca“)
Program zasadnutia veriteľského výboru:
1. Rozhodovanie o výhradách veriteľského výboru k záverečnému návrhu reštrukturalizačného plánu.
2. Rozhodovanie o schválení alebo zamietnutí záverečnému návrhu reštrukturalizačného plánu.
I.
Druhé zasadnutie veriteľského výboru zvolal v zmysle § 144 ods. 1 v spojení s § 128 ods. 1 zákona č. 7/2005 o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) predseda veriteľského výboru spoločnosť VPK, s.r.o. e-mailom dňa 04.10.2016 a to v nadväznosti na
Dlžníkom dňa 03.10.2016 predložený záverečný návrh reštrukturalizačného plánu. Predseda veriteľského výboru
v tejto veci skonštatoval, že Dlžník predložil veriteľskému výboru záverečný návrh reštrukturalizačného plánu
v lehote určenej v zmysle § 143 ZKR, ktorá bola veriteľským výborom Dlžníkovi na jeho odôvodnenú žiadosť na
prvom zasadnutí veriteľského výboru predĺžená o 60 dní, t.j. do 03.10.2016. Prítomní členovia veriteľského výboru
súčasne potvrdili, že im bol zo strany predsedu veriteľského výboru e-mailom doručený Dlžníkom predložený
záverečný návrh reštrukturalizačného plánu, ako aj oznámenie o mieste, čase a programe tohto zasadnutia
veriteľského výboru.
Predseda veriteľského výboru ďalej skonštatoval, že z dôvodu kedy na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní 5
členovia veriteľského výboru, veriteľský výbor je v zmysle § 128 ods. 2 ZKR uznášaniaschopný.
II.
Predseda veriteľského výboru následne pristúpil k prvému bodu programu, keď vyzval prítomných členov
veriteľského výboru na vyjadrenie ich prípadných výhrad k Dlžníkom predloženému záverečnému návrhu
reštrukturalizačného plánu. Medzi členmi veriteľského výboru bola následne diskusia k jednotlivým výhradám, keď
všetci členovia veriteľského výboru sa v závere zhodli, že veriteľský výbor bude postupne hlasovať o nasledovných
výhradách:
Výhrada č. 1: Výhrada veriteľského výboru na prepracovanie záväznej časti reštrukturalizačného plánu v časti
stanovených lehôt plnenia nových záväzkov Dlžníka tak, že sa zmení frekvencia splátok z polročných na kvartálne
splátky.

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

47

Obchodný vestník 201/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.10.2016

Výhrada č. 2: Výhrada veriteľského výboru na zapracovanie povinností Dlžníka vyplývajúcich mu v zmysle zákona
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Výhrada č. 3: Výhrada veriteľského výboru na doplnenie zoznamu pohľadávok, ktoré Dlžník eviduje voči svojim
dlžníkom.
Výhrada č. 4: Výhrada veriteľského výboru na prepracovanie záväznej časti reštrukturalizačného plánu v Bode 4.4
písm. f) tak, že súhlasu dozorného správcu počas dozornej správy bude podliehať uzatvorenie zmluvy, ktorou sa
Dlžník zaviaže plniť jednorázovo alebo ako pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie prevyšujúce sumu
20.000 EUR bez DPH počas viac ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, pričom uvedená
suma sa počíta vždy individuálne vo vzťahu k jednotlivým subjektom s ktorými Dlžník bude v zmluvnom vzťahu.
Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby hlasovali o Výhrade č. 1:
Výsledok hlasovania:
ZA
Československá obchodná banka, a.s.; VPK, s.r.o.; ELMOP – Eva Moskáľová; Ing. Stanislav
Škorňa; GIENGER Granit s.r.o. - 5 hlasov
PROTI

0 hlasov

ZDRŽAL SA

0 hlasov

Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby hlasovali o Výhrade č. 2:
Výsledok hlasovania:
ZA

GIENGER Granit s.r.o. - 1 hlas

PROTI

VPK, s.r.o.; ELMOP – Eva Moskáľová; Ing. Stanislav Škorňa – 3 hlasy

ZDRŽAL SA

Československá obchodná banka, a.s. – 1 hlas

Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby hlasovali o Výhrade č. 3:
Výsledok hlasovania:
ZA

GIENGER Granit s.r.o. - 1 hlas

PROTI

VPK, s.r.o.; ELMOP – Eva Moskáľová; Ing. Stanislav Škorňa – 3 hlasy

ZDRŽAL SA

Československá obchodná banka, a.s. – 1 hlas

Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby hlasovali o Výhrade č. 4:
Výsledok hlasovania:
ZA
Československá obchodná banka, a.s.; VPK, s.r.o.; ELMOP – Eva Moskáľová; Ing. Stanislav
Škorňa; GIENGER Granit s.r.o. - 5 hlasov
PROTI

0 hlasov

ZDRŽAL SA

0 hlasov

V súlade s výsledkami hlasovania predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor prijal nasledovné
Uznesenie č. 1:
„Veriteľský výbor v reštrukturalizácii dlžníka K.H.S.SK., spol. s r.o. „v reštrukturalizácii“, so sídlom Stráž
8419, 96001 Zvolen, IČO: 36 407 364 má v zmysle § 144 ods. 1 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k dlžníkom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k dlžníkom
predloženému záverečnému návrhu reštrukturalizačného plánu výhrady, podľa ktorých žiada dlžníka, aby
prepracoval reštrukturalizačný plán v záväznej časti, konkrétne v časti stanovených lehôt plnenia nových
záväzkov dlžníka tak, že sa zmení frekvencia splátok z polročných na kvartálne splátky a súčasne v Bode
4.4 písm. f) záväznej časti reštrukturalizačného plánu, aby dlžník tento prepracoval tak, že súhlasu
dozorného správcu počas dozornej správy bude podliehať uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže
plniť jednorázovo alebo ako pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie prevyšujúce sumu 20.000 EUR
bez DPH počas viac ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, pričom uvedená suma sa
počíta vždy individuálne vo vzťahu k jednotlivým subjektom s ktorými dlžník bude v zmluvnom vzťahu.“
Predseda veriteľského výboru súčasne skonštatoval, že veriteľský neschálil Výhradu č. 2 a 3.
Z dôvodu, že za stavu kedy veriteľský výbor schválil k Dlžníkom predloženému záverečnému návrhu
reštrukturalizačného plánu výhrady tak, ako je to uvedené vyššie, predseda veriteľského výboru súčasne v zmysle §
144 ods. 1 ZKR navrhol, aby veriteľský výbor určil Dlžníkovi ako predkladateľovi plánu lehotu 15 dní na jeho
prepracovanie. Predseda veriteľského výboru preto vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby hlasovali
o uznesení, ktorým veriteľský výbor určí Dlžníkovi lehotu 15 dní na prepracovanie záverečného návrhu
reštrukturalizačného plánu.
Výsledok hlasovania:
ZA
Československá obchodná banka, a.s.; VPK, s.r.o.; ELMOP – Eva Moskáľová; Ing. Stanislav
Škorňa; GIENGER Granit s.r.o. - 5 hlasov
PROTI

0 hlasov

ZDRŽAL SA

0 hlasov

V súlade s výsledkami hlasovania predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor prijal nasledovné
Uznesenie č. 2:
„Veriteľský výbor v reštrukturalizácii dlžníka K.H.S.SK., spol. s r.o. „v reštrukturalizácii“, so sídlom Stráž
8419, 96001 Zvolen, IČO: 36 407 364 v zmysle § 144 ods. 1 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje dlžníkovi lehotu 15 dní na
prepracovanie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu.“
III.
Nakoľko veriteľský výbor Uznesením č. 1 schválil k Dlžníkom predloženému záverečnému návrhu
reštrukturalizačnému plánu výhrady, pričom veriteľský výbor súčasne Uznesením č. 2 určil Dlžníkovi 15 dňovú
lehotu na prepracovanie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu, predseda veriteľského výboru
skonštatoval, že v súčasnosti nie je možné pristúpiť k hlasovaniu o schválení alebo zamietnutí predloženého
záverčného návrhu reštrukturalizačného plánu, keď toto hlasovanie bude predmetom až ďalšieho zasadnutia
veriteľského výboru.
IV.
Záverom predseda veriteľského výboru vyzval členov veriteľského výboru na predloženie ich stanovísk alebo
požiadaviek. Žiaden z členov veriteľského výboru nepredložil stanovisko alebo požiadavku.
Z dôvodu, že boli vyčerpané všetky body programu zvolaného zasadnutia veriteľského výboru, bolo zasadnutie
ukončené o 10:40 hod.
Vo Zvolene, dňa 12.10.2016

________________________________
VPK, s.r.o. – predseda veriteľského výboru
v zastúpení JUDr. Juraj Rybár, advokát s.r.o.
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v mene spoločnosti koná JUDr. Juraj Rybár, advokát a konateľ

Príloha:
Prezenčná listina
Plnomocenstvá na zastupovanie

K023953
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Terneny Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Česká 3180/15, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 32K/12/2016 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/12/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Všeobecná podstata
Peňažná pohľadávka:
Mzda v rozsahu, v akom môže byť postihnuteľná exekúciou za september 2016 vo výške: 71,29 €.

Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca

K023954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrida Vašicová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vidovany 190, 908 62 Dubovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 23K 11/2016 S 1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K 11/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o verejnom ponukovom konaní
Výzva na predkladanie ponúk
JUDr. Peter Kubik, sídlo kancelárie Hlavná 48, Dunajská Streda, správca úpadcu Ingrida Vašicová, narodená
04.04.1985, Vidovany 190, Dubovce, oznamujem začatie verejného ponukového konania na odkúpenie motorového
vozidla Mitsubishi Colt Z30, EVČ SI362DB, rok výroby 2004, 1332m3, benzín, modrá metalíza, a vyzývam
záujemcov na predkladanie ponúk za nasledovných podmienok:
Predaj sa uskutoční za najvyššiu ponuku, ktorá nesmie byť nižšia ako 1.680,- €. Záujemcovia predložia na adresu
kancelárie správcu svoje ponuky osobne alebo poštou v zalepenej obálke s výrazným označením „konkurz Ingrida
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kancelárie správcu svoje ponuky osobne alebo poštou v zalepenej obálke s výrazným označením „konkurz Ingrida
Vašicová“ najneskôr do 30 dní od uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku; v tejto lehote musí byť
ponuka doručená do kancelárie správcu a v prípade, že koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok,
koniec lehoty je nasledujúci pracovný deň. Každý záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku. Záujemca nie
je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť, môže ju však vziať späť.
Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie predmetu
ponukového konania, návrh ceny.
Doručené ponuky správca vyhodnotí v lehote 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a následne informuje
o výsledkoch vyhodnocovania ponúk záujemcov. Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca,
ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania a zároveň ponúkol najvyššiu cenu; správca bezodkladne vyzve
víťaza ponukového konania na uzavretie kúpnej zmluvy. Ohliadka predmetu ponukového konania je možná po
predchádzajúcej dohode so správcom na emailovej adrese kubik@judrkubik.sk.
V Dunajskej Strede dňa 15.10.2016
JUDr. Peter Kubik, správca

K023955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Poledno
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 255, 900 45 Most pri Bratislave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA,LL.M.,PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/60/2015_S 1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/60/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY

Typ súpisnej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis: mzda úpadcu za mesiac august 2016
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 884,91 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu
Sporný zápis:

K023956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOBE SK, s.r.o. Spišská Belá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 993, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 937 273
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Anna Gaľová
Sídlo správcu:
Slnečná 39, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/20/2014-S787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
1K/20/2014
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku úpadcu KOBE SK, s.r.o. so sídlom
Továrenská 993, 059 01 Spišská Belá
Peňažné pohľadávky :
Súpisová zložka č. 30.
Iná majetková hodnota: Nevyčerpaná časť preddávku na odmenu predbežného správcu vo výške 874,67 Eur
Súpisová zložka č. 31.
Zostatok pokladne k dňu 30.07.2014 vo výške 1.048,99 Eur podľa súpisu majetku predloženého konateľom úpadcu
zo dňa 30.07.2014,
Súpisova zložka č. 32
Nesplatená pôžička dlžník: Slavomír Habiňak bytom Štefánikova 98/66, 058 01 Poprad vo výške 25.000, Eur na
základe protokolu o prevzatí a odovzdaní funkcie konateľa spoločnosti KOBE SK s.r.o. Spišská Belá ku 30.6.2013.
správca

K023957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Dana Fialová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tešedíkova 77, 841 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 105 504
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Podhorský
Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/51/2014 S1508
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/51/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

V konkurznom konaní úpadcu: Ing. Dana Fialová, Tešedíkova 77, 841 06 Bratislava, IČO: 40105504 som dňa
31.3.2016 uverejnil v OV 61/2016 poradové číslo K006973 Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o nové súpisové
zložky majektu, pričom v Súpisovej zložke majetku č. 7 - Pozemok, týmto opravujem chybu v písaní a to zverejnené
parc.č. 1651/2 sa nahrádza za Parc. č.: 82.
V Bratislave dňa 14.10.2016, Mgr. Róbert Podhorský, správca

K023958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Foltínová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajnorská 22, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/32/2014 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/32/2014
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4K/32/2014
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
Mgr. Marek Piršel, správca konkurznej podstaty úpadcu: Anna Foltínová , nar.: 25.08.1956, bytom: Vajnorská 22,
831 04 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 4K/32/2014, v zmysle § 28
ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Ing. Blažej Horváth, nar.:
08.08.1977, Pečnianska 1198/1, 851 01 Bratislava. Právny dôvod vzniku pohľadávky: Veriteľ sa stal vydražiteľom
na exekučnej dražbe EX 21/12 potvrdenej - Uznesením OS BA III, sp.zn. 36Er 698/12-48, Ex 21/12, dňa 09.10.2014
(právoplatné a vykonateľne 19.11.2014). Úpadca vydražený byt nevypratal a neodovzdal a naďalej ho užíva bez
právneho titulu, čím sa bezdôvodne obohacuje o obvyklé nájomné a plnenia poskytované s užívaním bytu alebo
preddavok na ne. Veriteľ uhradil mesačnú zálohovú platbu vo výške 259,70 € splatnú k 25.09.2016 správcovi
bytového domu za plnenia ním poskytnuté, ktoré užíval Úpadca. Na základe uvedeného si Veriteľ prihlasuje po
základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pohľadávku vo výške uhradenej zálohovej platby. Celková prihlásená
suma: 259,70,- €, poradie: Iná pohľadávka, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Mgr. Marek Piršel, správca

K023959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Foltínová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajnorská 22, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/32/2014 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/32/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
Mgr. Marek Piršel, správca konkurznej podstaty úpadcu: Anna Foltínová , nar.: 25.08.1956, bytom: Vajnorská 22,
831 04 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 4K/32/2014, v zmysle § 28
ods. 3, zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Ing. Blažej Horváth, nar.:
08.08.1977, Pečnianska 1198/1, 851 01 Bratislava. Právny dôvod vzniku pohľadávky: Veriteľ sa stal vydražiteľom
na exekučnej dražbe EX 21/12 potvrdenej - Uznesením OS BA III, sp.zn. 36Er 698/12-48, Ex 21/12, dňa 09.10.2014
(právoplatné a vykonateľne 19.11.2014). Úpadca vydražený byt nevypratal a neodovzdal a naďalej ho užíva bez
právneho titulu, čím sa bezdôvodne obohacuje o obvyklé nájomné. Na základe uvedeného si Veriteľ prihlasuje po
základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pohľadávku vo výške mesačného nájmu od 04.09.2016 do
03.10.2016. Celková prihlásená suma: 412,42 - €, poradie: Iná pohľadávka, ktorá bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok.
Mgr. Marek Piršel, správca

K023960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Denková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
D. Jurkoviča 432/11, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/55/2015 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/55/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Mgr. Bohuslav Gelatka, so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica ako správca úpadcu
Gabriela Denková, nar. 28.01.1976, bytom D. Jurkoviča 423/11, 906 13 Brezová pod Bradlom zverejňujem tento
návrh čiastočného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty veriteľa ČSOB, a.s.:
1. Okresný súd Trenčín uznesením zo dňa 29.10.2015, spis. zn. 38K/55/2015-39, ktoré bolo dňa 04.11.2015
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 212/2015, vyhlásil konkurz na majetok úpadcu: Gabriela Denková,
nar. 28.01.1976, bytom D. Jurkoviča 423/11, 906 13 Brezová pod Bradlom. Konkurz bol uznaný za malý.
2. Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Československá obchodná banka, a.s. bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 126/2016 zo dňa 30.06.2016. Do konečného rozvrhu výťažku bol zaradený
výťažok zo speňaženia a zabezpečenia majetku tretej osoby, ktorým sú zabezpečené záväzky úpadkyne
celkovo vo výške 55.000,- Eur. Jedná sa o majetok zabezpečujúci pohľadávku č. 2 veriteľa ČSOB, a.s.,
ktorý majetok je zapísaný súpise oddelenej podstaty pod por. č. 3 až 9.
3. V súlade s ust. § 96 ods. 2 bol v Obchodnom vestníku zverejnený oznam o zostavení zoznamu pohľadávok
proti podstate a zámer zostaviť rozvrh. Námietky voči poradiu pohľadávok proti podstate neboli vznesené.
4. V priebehu konkurzného konania vznikli pohľadávky proti podstate v celkovej výške 7078,98 Eur.
5. Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov je vo výške 47.921,02 Eur.
6. Uspokojenie veriteľa z výslednej sumy výťažku je na úrovni 18,23 % zo zistenej sumy prihlásenej
zabezpečenej pohľadávky.
Názov veriteľa
ČSOB, a.s.
Spolu

Zistená suma
262.892,44 €
262.892,44 €

Percentuálny podiel
100 %
100 %

Výška uspokojenia
47.921,02 €
47.921,02 €

Týmto predkladám návrh čiastočného rozvrhu výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty a súčasne určujem lehotu
15 dní na jeho schválenie, ktorá začne plynúť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Zároveň týmto vyzývam dotknutého zabezpečeného veriteľa, aby poštou na adresu sídla správcu alebo
elektronickým podaním na e-mailovú adresu info@akgelatka.sk oznámil svoje platobné údaje v rozsahu číslo
bankového účtu v tvare IBAN a variabilný symbol, na ktorý bankový účet budú v prípade schválenia čiastočného
rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty poukázané finančné prostriedky pripadajúce na uspokojenie v konkurze
prihlásenej a zistenej pohľadávky.
Mgr. Bohuslav Gelatka, správca

K023961
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prvá metropolitná s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kladnianska 20, 82105 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 961 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/50/2014 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/50/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Marek Piršel so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, ako správca úpadcu Prvá metropolitná,
s.r.o., sídlom: Kladnianska 20, 821 05 Bratislava, IČO: 35 961 341 (ďalej len ,,Úpadca“), v konkurznom konaní
8K/50/2014 týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamujem účastníkom konkurzného konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
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neskorších predpisov oznamujem účastníkom konkurzného konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
na prihlásenie pohľadávok dňa 14.10.2016 som do zoznamu pohľadávok zapísal nasledovnú pohľadávku:
Por.
Istina
číslo
1.

Úroky

Úroky
z Poplatok
omeškania omeškania

z Náklady
uplatnenia

1.389,37
€

z Celková suma
pre veriteľa Označenie pohľadávky
Nedoplatok na dani z nehnuteľnosti na rok 2015 podľa
1.389,37 €
rozhodnutia č. 1/15/015109-36/54/870760 zo dňa
26.3.2015

Mgr. Marek Piršel – správca

K023962
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SNP3 s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 060 456
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/18/2015 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/18/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava zverejnených údajov v Obchodnom vestníku
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833,
správca úpadcu: SNP3 s.r.o. “v konkurze“, so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, IČO: 46 060 456 oznamuje opravu údajov zverejnených v Obchodnom vestníku číslo 119/2016 zo dňa
21.06.2016, týkajúcich sa oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Waldviertler Sparkasse Bank AG,
Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN 36924a
Súpis oddelenej podstaty - spis 2R18/2015

POZEMKY
číslo
k.ú.
LV

číslo
parc.

4059 BB

1455/1 320

výmera

1455/3 199
1455/4 437
1455/6 37
1455/7 326
Spolu

1319

súp.
Číslo

zastavaná
plocha

druh pozemku
Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria

Súpisová
hodnota

Zabezpečený veriteľ

Poradové
číslo ZP

zabezpečená suma Deň
v EUR
vzniku

Waldviertler
Sparkasse Bank AG

prvý

1 598 016,54

Zabezpečený veriteľ

Poradové
číslo ZP

zabezpečená suma Deň
v EUR
vzniku

plochy a
plochy a
plochy a

22.6.2011

plochy a
plochy a
409 620,-

STAVBY
číslo
k. ú.
LV

Druh stavby

Súpisová
hodnota

Polyfunkčná
budova

Waldviertler

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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budova
Waldviertler
ul. Námestie SNP 2 420 380,Sparkasse Bank AG
3,
974 01 B . Bystrica

Deň vydania: 19.10.2016
prvý

1 598 016,54

22.6.2011

SPRÁVNE ZNENIE:

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU: NEHNUTEĽNOSŤ - POZEMOK
Druh: zastavané plochy a nádvoria
Výmera m2: 320
Štát: Slovenská republika
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
List vlastníctva: 4059
Parcelné číslo: 1455/
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Dátum zapísania do súpisu: 16.06.2016
Súpisová hodnota: 99.377,10 EUR
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku oddelenej podstaty:
Ust. § 67 ods. 1 písm. c) v spojitosti s ust. § 69 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Záložné právo zriadené Záložnou zmluvou na nehnuteľnosti zo dňa 31.02.2011 uzatvorenou medzi obchodnou
spoločnosťou DIRECT Consult, s.r.o., so sídlom Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 859 687
v právnom postavení záložcu a obchodnou spoločnosťou Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom
Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN 36924a v právnom postavení záložného veriteľa. Záložné právo
vzniklo rozhodnutím o povolení zápisu tohto záložného práva do katastra nehnuteľností vydaným vo vkladom
konaní č. V 2916/11 dňa 22.06.2011.
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
Pohľadávka zo Zmluvy o úvere č. 044727-001 uzavretej dňa 31.05.2011 medzi úpadcom a obchodnou
spoločnosťou Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN
36924a v znení jej neskorších dodatkov v celkovej výške 1.598.016,54 EUR. Pohľadávka je zapísaná v zozname
pohľadávok pod číslom 1.

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU: NEHNUTEĽNOSŤ - POZEMOK
Druh: zastavané plochy a nádvoria
Výmera m2: 199

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Štát: Slovenská republika
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
List vlastníctva: 4059
Parcelné číslo: 1455/3
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Dátum zapísania do súpisu: 16.06.2016
Súpisová hodnota: 61.800,14 EUR
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku oddelenej podstaty:
Ust. § 67 ods. 1 písm. c) v spojitosti s ust. § 69 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Záložné právo zriadené Záložnou zmluvou na nehnuteľnosti zo dňa 31.02.2011 uzatvorenou medzi obchodnou
spoločnosťou DIRECT Consult, s.r.o., so sídlom Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 859 687
v právnom postavení záložcu a obchodnou spoločnosťou Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom
Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN 36924a v právnom postavení záložného veriteľa. Záložné právo
vzniklo rozhodnutím o povolení zápisu tohto záložného práva do katastra nehnuteľností vydaným vo vkladom
konaní č. V 2916/11 dňa 22.06.2011.
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
Pohľadávka zo Zmluvy o úvere č. 044727-001 uzavretej dňa 31.05.2011 medzi úpadcom a obchodnou
spoločnosťou Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN
36924a v znení jej neskorších dodatkov v celkovej výške 1.598.016,54 EUR. Pohľadávka je zapísaná v zozname
pohľadávok pod číslom 1.

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU: NEHNUTEĽNOSŤ - POZEMOK
Druh: zastavané plochy a nádvoria
Výmera m2: 437
Štát: Slovenská republika
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
List vlastníctva: 4059
Parcelné číslo: 1455/4
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Dátum zapísania do súpisu: 16.06.2016
Súpisová hodnota: 135.711,86 EUR
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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Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku oddelenej podstaty:
Ust. § 67 ods. 1 písm. c) v spojitosti s ust. § 69 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Záložné právo zriadené Záložnou zmluvou na nehnuteľnosti zo dňa 31.02.2011 uzatvorenou medzi obchodnou
spoločnosťou DIRECT Consult, s.r.o., so sídlom Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 859 687
v právnom postavení záložcu a obchodnou spoločnosťou Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom
Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN 36924a v právnom postavení záložného veriteľa. Záložné právo
vzniklo rozhodnutím o povolení zápisu tohto záložného práva do katastra nehnuteľností vydaným vo vkladom
konaní č. V 2916/11 dňa 22.06.2011.
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
Pohľadávka zo Zmluvy o úvere č. 044727-001 uzavretej dňa 31.05.2011 medzi úpadcom a obchodnou
spoločnosťou Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN
36924a v znení jej neskorších dodatkov v celkovej výške 1.598.016,54 EUR. Pohľadávka je zapísaná v zozname
pohľadávok pod číslom 1.

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU: NEHNUTEĽNOSŤ - POZEMOK
Druh: zastavané plochy a nádvoria
Výmera m2: 37
Štát: Slovenská republika
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
List vlastníctva: 4059
Parcelné číslo: 1455/6
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Dátum zapísania do súpisu: 16.06.2016
Súpisová hodnota: 11.490,48 EUR
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku oddelenej podstaty:
Ust. § 67 ods. 1 písm. c) v spojitosti s ust. § 69 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Záložné právo zriadené Záložnou zmluvou na nehnuteľnosti zo dňa 31.02.2011 uzatvorenou medzi obchodnou
spoločnosťou DIRECT Consult, s.r.o., so sídlom Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 859 687
v právnom postavení záložcu a obchodnou spoločnosťou Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom
Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN 36924a v právnom postavení záložného veriteľa. Záložné právo
vzniklo rozhodnutím o povolení zápisu tohto záložného práva do katastra nehnuteľností vydaným vo vkladom
konaní č. V 2916/11 dňa 22.06.2011.
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
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 zo Zmluvy o úvere č. 044727-001 uzavretej dňa 31.05.2011 medzi úpadcom a obchodnou
spoločnosťou Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN
36924a v znení jej neskorších dodatkov v celkovej výške 1.598.016,54 EUR. Pohľadávka je zapísaná v zozname
pohľadávok pod číslom 1.

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU: NEHNUTEĽNOSŤ - POZEMOK
Druh: zastavané plochy a nádvoria
Výmera m2: 326
Štát: Slovenská republika
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
List vlastníctva: 4059
Parcelné číslo: 1455/7
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Dátum zapísania do súpisu: 16.06.2016
Súpisová hodnota: 101.240,42EUR
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku oddelenej podstaty:
Ust. § 67 ods. 1 písm. c) v spojitosti s ust. § 69 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Záložné právo zriadené Záložnou zmluvou na nehnuteľnosti zo dňa 31.02.2011 uzatvorenou medzi obchodnou
spoločnosťou DIRECT Consult, s.r.o., so sídlom Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 859 687
v právnom postavení záložcu a obchodnou spoločnosťou Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom
Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN 36924a v právnom postavení záložného veriteľa. Záložné právo
vzniklo rozhodnutím o povolení zápisu tohto záložného práva do katastra nehnuteľností vydaným vo vkladom
konaní č. V 2916/11 dňa 22.06.2011.
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
Pohľadávka zo Zmluvy o úvere č. 044727-001 uzavretej dňa 31.05.2011 medzi úpadcom a obchodnou
spoločnosťou Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN
36924a v znení jej neskorších dodatkov v celkovej výške 1.598.016,54 EUR. Pohľadávka je zapísaná v zozname
pohľadávok pod číslom 1.

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU: NEHNUTEĽNOSŤ - BYT
Popis: Byt nachádzajúci sa v polyfunkčnej budove postavenej na Námestí SNP v Banskej Bystrici.
Obec: Banská bystrica
Štát: Slovenská republika
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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Ulica: Námestie SNP
Orientačným číslo vchodu: 1
Číslo bytu: 1
Číslo poschodia: 3. mezanín
Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach: 15630/133278
Katastrálne územie: Banská Bystrica
List vlastníctva: 8213
Súpisné číslo: 3
Parcelné číslo: polyfunkčná budova je postavená na pozemkoch, parcely registra „C“, parc. č. 1455/ 1 a 1455/ 3
zapísaných na liste vlastníctva 4059 vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom pre
katastrálne územie Banská Bystrica
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Dátum zapísania do súpisu: 16.06.2016
Súpisová hodnota: 283.846,84 EUR
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku oddelenej podstaty:
Ust. § 67 ods. 1 písm. c) v spojitosti s ust. § 69 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Záložné právo zriadené Záložnou zmluvou na nehnuteľnosti zo dňa 31.02.2011 uzatvorenou medzi obchodnou
spoločnosťou DIRECT Consult, s.r.o., so sídlom Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 859 687
v právnom postavení záložcu a obchodnou spoločnosťou Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom
Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN 36924a v právnom postavení záložného veriteľa. Záložné právo
vzniklo rozhodnutím o povolení zápisu tohto záložného práva do katastra nehnuteľností vydaným vo vkladom
konaní č. V 2916/11 dňa 22.06.2011.
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
Pohľadávka zo Zmluvy o úvere č. 044727-001 uzavretej dňa 31.05.2011 medzi úpadcom a obchodnou
spoločnosťou Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN
36924a v znení jej neskorších dodatkov v celkovej výške 1.598.016,54 EUR. Pohľadávka je zapísaná v zozname
pohľadávok pod číslom 1.
Sporný zápis:
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Mário Šimon, nar. 15.09.1973, bytom Tulská
5300/11, 974 01 Banská Bystrica, dôvod sporného zápisu: tvrdenie o existencii bližšie nešpecifikovaných
skutočností spochybňujúcich zapísanie súpisovej zložky do súpisu majetku oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Waldviertler Sparkasse Bank AG, Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN
36924a.

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU: NEHNUTEĽNOSŤ - BYT
Popis: Byt nachádzajúci sa v polyfunkčnej budove postavenej na Námestí SNP v Banskej Bystrici.
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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Obec: Banská bystrica
Štát: Slovenská republika
Ulica: Námestie SNP
Orientačným číslo vchodu: 1
Číslo bytu: 2
Číslo poschodia: 3. mezanín
Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach: 15100/133278
Katastrálne územie: Banská Bystrica
List vlastníctva: 8213
Súpisné číslo: 3
Parcelné číslo: polyfunkčná budova je postavená na pozemkoch, parcely registra „C“, parc. č. 1455/ 1 a 1455/ 3
zapísaných na liste vlastníctva 4059 vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom pre
katastrálne územie Banská Bystrica
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Dátum zapísania do súpisu: 16.06.2016
Súpisová hodnota: 274.221,84 EUR
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku oddelenej podstaty:
Ust. § 67 ods. 1 písm. c) v spojitosti s ust. § 69 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Záložné právo zriadené Záložnou zmluvou na nehnuteľnosti zo dňa 31.02.2011 uzatvorenou medzi obchodnou
spoločnosťou DIRECT Consult, s.r.o., so sídlom Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 859 687
v právnom postavení záložcu a obchodnou spoločnosťou Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom
Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN 36924a v právnom postavení záložného veriteľa. Záložné právo
vzniklo rozhodnutím o povolení zápisu tohto záložného práva do katastra nehnuteľností vydaným vo vkladom
konaní č. V 2916/11 dňa 22.06.2011.
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
Pohľadávka zo Zmluvy o úvere č. 044727-001 uzavretej dňa 31.05.2011 medzi úpadcom a obchodnou
spoločnosťou Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN
36924a v znení jej neskorších dodatkov v celkovej výške 1.598.016,54 EUR. Pohľadávka je zapísaná v zozname
pohľadávok pod číslom 1.
Sporný zápis:
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Mário Šimon, nar. 15.09.1973, bytom Tulská
5300/11, 974 01 Banská Bystrica, dôvod sporného zápisu: tvrdenie o existencii bližšie nešpecifikovaných
skutočností spochybňujúcich zapísanie súpisovej zložky do súpisu majetku oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Waldviertler Sparkasse Bank AG, Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN
36924a.

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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SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU: NEHNUTEĽNOSŤ – NEBYTOVÝ PRIESTOR
Popis: Nebytový priestor nachádzajúci sa v polyfunkčnej budove postavenej na Námestí SNP v Banskej Bystrici.
Obec: Banská bystrica
Štát: Slovenská republika
Ulica: Námestie SNP
Orientačným číslo vchodu: 1
Číslo nebytového priestoru: 12 - 2
Číslo poschodia: prízemie
Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach: 13015/133278
Katastrálne územie: Banská Bystrica
List vlastníctva: 8213
Súpisné číslo: 3
Parcelné číslo: polyfunkčná budova je postavená na pozemkoch, parcely registra „C“, parc. č. 1455/ 1 a 1455/ 3
zapísaných na liste vlastníctva 4059 vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom pre
katastrálne územie Banská Bystrica
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Dátum zapísania do súpisu: 16.06.2016
Súpisová hodnota: 236.357,43 EUR
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku oddelenej podstaty:
Ust. § 67 ods. 1 písm. c) v spojitosti s ust. § 69 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Záložné právo zriadené Záložnou zmluvou na nehnuteľnosti zo dňa 31.02.2011 uzatvorenou medzi obchodnou
spoločnosťou DIRECT Consult, s.r.o., so sídlom Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 859 687
v právnom postavení záložcu a obchodnou spoločnosťou Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom
Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN 36924a v právnom postavení záložného veriteľa. Záložné právo
vzniklo rozhodnutím o povolení zápisu tohto záložného práva do katastra nehnuteľností vydaným vo vkladom
konaní č. V 2916/11 dňa 22.06.2011.
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
Pohľadávka zo Zmluvy o úvere č. 044727-001 uzavretej dňa 31.05.2011 medzi úpadcom a obchodnou
spoločnosťou Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN
36924a v znení jej neskorších dodatkov v celkovej výške 1.598.016,54 EUR. Pohľadávka je zapísaná v zozname
pohľadávok pod číslom 1.

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU: NEHNUTEĽNOSŤ – NEBYTOVÝ PRIESTOR

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: Nebytový priestor nachádzajúci sa v polyfunkčnej budove postavenej na Námestí SNP v Banskej Bystrici.
Obec: Banská bystrica
Štát: Slovenská republika
Ulica: Námestie SNP
Orientačným číslo vchodu: 1
Číslo nebytového priestoru: 12 - 1
Číslo poschodia: suterén
Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach: 12983/133278
Katastrálne územie: Banská Bystrica
List vlastníctva: 8213
Súpisné číslo: 3
Parcelné číslo: polyfunkčná budova je postavená na pozemkoch, parcely registra „C“, parc. č. 1455/ 1 a 1455/ 3
zapísaných na liste vlastníctva 4059 vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom pre
katastrálne územie Banská Bystrica
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Dátum zapísania do súpisu: 16.06.2016
Súpisová hodnota: 235.776,30 EUR
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku oddelenej podstaty:
Ust. § 67 ods. 1 písm. c) v spojitosti s ust. § 69 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Záložné právo zriadené Záložnou zmluvou na nehnuteľnosti zo dňa 31.02.2011 uzatvorenou medzi obchodnou
spoločnosťou DIRECT Consult, s.r.o., so sídlom Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 859 687
v právnom postavení záložcu a obchodnou spoločnosťou Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom
Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN 36924a v právnom postavení záložného veriteľa. Záložné právo
vzniklo rozhodnutím o povolení zápisu tohto záložného práva do katastra nehnuteľností vydaným vo vkladom
konaní č. V 2916/11 dňa 22.06.2011.
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
Pohľadávka zo Zmluvy o úvere č. 044727-001 uzavretej dňa 31.05.2011 medzi úpadcom a obchodnou
spoločnosťou Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN
36924a v znení jej neskorších dodatkov v celkovej výške 1.598.016,54 EUR. Pohľadávka je zapísaná v zozname
pohľadávok pod číslom 1.

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU: NEHNUTEĽNOSŤ – NEBYTOVÝ PRIESTOR
Popis: Nebytový priestor nachádzajúci sa v polyfunkčnej budove postavenej na Námestí SNP v Banskej Bystrici.
Obec: Banská bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

63

Obchodný vestník 201/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.10.2016

Štát: Slovenská republika
Ulica: Námestie SNP
Orientačným číslo vchodu: 1
Číslo nebytového priestoru: 12 - 3
Číslo poschodia: 1. poschodie
Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach: 18540/133278
Katastrálne územie: Banská Bystrica
List vlastníctva: 8213
Súpisné číslo: 3
Parcelné číslo: polyfunkčná budova je postavená na pozemkoch, parcely registra „C“, parc. č. 1455/ 1 a 1455/ 3
zapísaných na liste vlastníctva 4059 vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom pre
katastrálne územie Banská Bystrica
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Dátum zapísania do súpisu: 16.06.2016
Súpisová hodnota: 336.693,57 EUR
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku oddelenej podstaty:
Ust. § 67 ods. 1 písm. c) v spojitosti s ust. § 69 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Záložné právo zriadené Záložnou zmluvou na nehnuteľnosti zo dňa 31.02.2011 uzatvorenou medzi obchodnou
spoločnosťou DIRECT Consult, s.r.o., so sídlom Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 859 687
v právnom postavení záložcu a obchodnou spoločnosťou Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom
Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN 36924a v právnom postavení záložného veriteľa. Záložné právo
vzniklo rozhodnutím o povolení zápisu tohto záložného práva do katastra nehnuteľností vydaným vo vkladom
konaní č. V 2916/11 dňa 22.06.2011.
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
Pohľadávka zo Zmluvy o úvere č. 044727-001 uzavretej dňa 31.05.2011 medzi úpadcom a obchodnou
spoločnosťou Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN
36924a v znení jej neskorších dodatkov v celkovej výške 1.598.016,54 EUR. Pohľadávka je zapísaná v zozname
pohľadávok pod číslom 1.

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU: NEHNUTEĽNOSŤ – NEBYTOVÝ PRIESTOR
Popis: Nebytový priestor nachádzajúci sa v polyfunkčnej budove postavenej na Námestí SNP v Banskej Bystrici.
Obec: Banská bystrica
Štát: Slovenská republika
Ulica: Námestie SNP
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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Orientačným číslo vchodu: 1
Číslo nebytového priestoru: 12 - 4
Číslo poschodia: 2. poschodie
Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach: 18630/133278
Katastrálne územie: Banská Bystrica
List vlastníctva: 8213
Súpisné číslo: 3
Parcelné číslo: polyfunkčná budova je postavená na pozemkoch, parcely registra „C“, parc. č. 1455/ 1 a 1455/ 3
zapísaných na liste vlastníctva 4059 vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom pre
katastrálne územie Banská Bystrica
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Dátum zapísania do súpisu: 16.06.2016
Súpisová hodnota: 338.328,- EUR
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku oddelenej podstaty:
Ust. § 67 ods. 1 písm. c) v spojitosti s ust. § 69 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Záložné právo zriadené Záložnou zmluvou na nehnuteľnosti zo dňa 31.02.2011 uzatvorenou medzi obchodnou
spoločnosťou DIRECT Consult, s.r.o., so sídlom Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 859 687
v právnom postavení záložcu a obchodnou spoločnosťou Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom
Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN 36924a v právnom postavení záložného veriteľa. Záložné právo
vzniklo rozhodnutím o povolení zápisu tohto záložného práva do katastra nehnuteľností vydaným vo vkladom
konaní č. V 2916/11 dňa 22.06.2011.
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
Pohľadávka zo Zmluvy o úvere č. 044727-001 uzavretej dňa 31.05.2011 medzi úpadcom a obchodnou
spoločnosťou Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN
36924a v znení jej neskorších dodatkov v celkovej výške 1.598.016,54 EUR. Pohľadávka je zapísaná v zozname
pohľadávok pod číslom 1.

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU: NEHNUTEĽNOSŤ – NEBYTOVÝ PRIESTOR
Popis: Nebytový priestor nachádzajúci sa v polyfunkčnej budove postavenej na Námestí SNP v Banskej Bystrici
Obec: Banská bystrica
Štát: Slovenská republika
Ulica: Námestie SNP
Orientačným číslo vchodu: 2

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Číslo nebytového priestoru: 12 - 1
Číslo poschodia: prízemie
Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach: 8720/133278
Katastrálne územie: Banská Bystrica
List vlastníctva: 8213
Súpisné číslo: 3
Parcelné číslo: polyfunkčná budova je postavená na pozemkoch, parcely registra „C“, parc. č. 1455/ 1 a 1455/ 3
zapísaných na liste vlastníctva 4059 vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom pre
katastrálne územie Banská Bystrica
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Dátum zapísania do súpisu: 16.06.2016
Súpisová hodnota: 158.358,57 EUR
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku oddelenej podstaty:
Ust. § 67 ods. 1 písm. c) v spojitosti s ust. § 69 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Záložné právo zriadené Záložnou zmluvou na nehnuteľnosti zo dňa 31.02.2011 uzatvorenou medzi obchodnou
spoločnosťou DIRECT Consult, s.r.o., so sídlom Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 859 687
v právnom postavení záložcu a obchodnou spoločnosťou Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom
Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN 36924a v právnom postavení záložného veriteľa. Záložné právo
vzniklo rozhodnutím o povolení zápisu tohto záložného práva do katastra nehnuteľností vydaným vo vkladom
konaní č. V 2916/11 dňa 22.06.2011.
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
Pohľadávka zo Zmluvy o úvere č. 044727-001 uzavretej dňa 31.05.2011 medzi úpadcom a obchodnou
spoločnosťou Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN
36924a v znení jej neskorších dodatkov v celkovej výške 1.598.016,54 EUR. Pohľadávka je zapísaná v zozname
pohľadávok pod číslom 1.

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU: NEHNUTEĽNOSŤ – NEBYTOVÝ PRIESTOR
Popis: Nebytový priestor nachádzajúci sa v polyfunkčnej budove postavenej na Námestí SNP v Banskej Bystrici
Obec: Banská bystrica
Štát: Slovenská republika
Ulica: Námestie SNP
Orientačným číslo vchodu: 2
Číslo nebytového priestoru: 12 - 2
Číslo poschodia: 1. poschodie
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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Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach: 15010/133278
Katastrálne územie: Banská Bystrica
List vlastníctva: 8213
Súpisné číslo: 3
Parcelné číslo: polyfunkčná budova je postavená na pozemkoch, parcely registra „C“, parc. č. 1455/ 1 a 1455/ 3
zapísaných na liste vlastníctva 4059 vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom pre
katastrálne územie Banská Bystrica
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Dátum zapísania do súpisu: 16.06.2016
Súpisová hodnota: 272.587,40 EUR
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku oddelenej podstaty:
Ust. § 67 ods. 1 písm. c) v spojitosti s ust. § 69 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Záložné právo zriadené Záložnou zmluvou na nehnuteľnosti zo dňa 31.02.2011 uzatvorenou medzi obchodnou
spoločnosťou DIRECT Consult, s.r.o., so sídlom Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 859 687
v právnom postavení záložcu a obchodnou spoločnosťou Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom
Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN 36924a v právnom postavení záložného veriteľa. Záložné právo
vzniklo rozhodnutím o povolení zápisu tohto záložného práva do katastra nehnuteľností vydaným vo vkladom
konaní č. V 2916/11 dňa 22.06.2011.
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
Pohľadávka zo Zmluvy o úvere č. 044727-001 uzavretej dňa 31.05.2011 medzi úpadcom a obchodnou
spoločnosťou Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN
36924a v znení jej neskorších dodatkov v celkovej výške 1.598.016,54 EUR. Pohľadávka je zapísaná v zozname
pohľadávok pod číslom 1.

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU: NEHNUTEĽNOSŤ – NEBYTOVÝ PRIESTOR
Popis: Nebytový priestor nachádzajúci sa v polyfunkčnej budove postavenej na Námestí SNP v Banskej Bystrici
Obec: Banská bystrica
Štát: Slovenská republika
Ulica: Námestie SNP
Orientačným číslo vchodu: 2
Číslo nebytového priestoru: 12 - 3
Číslo poschodia: 2. poschodie
Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach: 15650/133278
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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List vlastníctva: 8213
Súpisné číslo: 3
Parcelné číslo: polyfunkčná budova je postavená na pozemkoch, parcely registra „C“, parc. č. 1455/ 1 a 1455/ 3
zapísaných na liste vlastníctva 4059 vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom pre
katastrálne územie Banská Bystrica
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Dátum zapísania do súpisu: 16.06.2016
Súpisová hodnota: 284.210,05 EUR
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku oddelenej podstaty:
Ust. § 67 ods. 1 písm. c) v spojitosti s ust. § 69 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Záložné právo zriadené Záložnou zmluvou na nehnuteľnosti zo dňa 31.02.2011 uzatvorenou medzi obchodnou
spoločnosťou DIRECT Consult, s.r.o., so sídlom Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 859 687
v právnom postavení záložcu a obchodnou spoločnosťou Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom
Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN 36924a v právnom postavení záložného veriteľa. Záložné právo
vzniklo rozhodnutím o povolení zápisu tohto záložného práva do katastra nehnuteľností vydaným vo vkladom
konaní č. V 2916/11 dňa 22.06.2011.
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
Pohľadávka zo Zmluvy o úvere č. 044727-001 uzavretej dňa 31.05.2011 medzi úpadcom a obchodnou
spoločnosťou Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN
36924a v znení jej neskorších dodatkov v celkovej výške 1.598.016,54 EUR. Pohľadávka je zapísaná v zozname
pohľadávok pod číslom 1.

K023963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: K L H, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 4, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 638 870
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Andrej Konkoľ
Sídlo správcu:
Š. Moyzesa 41, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/41/2014 S1232
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/41/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM O ZAPÍSANÍ POHĽADÁVKY DO ZOZNAMU POHĽADÁVOK:
Ing. Andrej Konkoľ, správca úpadcu K L H, s.r.o. "v konkurze", so sídlom Sládkovičova 4, 965 01 Žiar nad Hronom,
IČO: 31 638 872 v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zapísal do zoznamu
pohľadávok úpadcu pohľadávku č. 1 doručenú súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok č. 1 po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty:
veriteľ: Mesto Žiar nad Hronom, so sídlom: Š. Moyzesa 46, Žiar nad Hronom; celková prihlásená suma 2.018,62 €.

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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Ing. Andrej Konkoľ, správca

K023964
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TARQUS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Imatra 2445/1, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 754 838
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 76/2013 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 76/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznámenie správcu o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku a o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate
Mgr. Alena Gregorová, správca úpadcu TARQUS, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Imatra 2445/1, 960 01 Zvolen,
IČO: 36 754 838, týmto v súlade s § 96 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamuje všetkým veriteľom v konkurznom konaní č. 1K/76/2013 zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku.
Správca zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
všeobecnej podstaty.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Zoznam pohľadávok bude
veriteľom k nahliadnutiu v kancelárii správcu odo dňa nasledujúceho po zverejnení tohto oznamu v Obchodnom
vestníku. Nahliadanie do zoznamu si dohodnite vopred telefonicky na č.: 0903830700 alebo e-mailom:
ak.gregorova@gmail.com
Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu
neprihliada. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie
je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom
rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
Správca podľa zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a uplatnených námietok do 45 dní od uplynutia
lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na schválenie príslušnému orgánu.
Poverený člen veriteľského výboru alebo veriteľ, ktorý podal námietku, sa môže do 60 dní od zverejnenia oznamu o
zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate domáhať, aby súd uznesením určil poradie pohľadávky proti
podstate; v návrhu sa môže domáhať len toho, čo uviedol v námietke. Ak návrh v tejto lehote nepodá, na jeho
námietku sa neprihliada. Voči uzneseniu, ktorým súd rozhodol o námietke, je prípustné odvolanie.
V Banskej Bystrici, dňa 14.10.2016
Mgr. Alena Gregorová, správca

K023965
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: K L H, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 4, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 638 870

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:
Ing. Andrej Konkoľ
Sídlo správcu:
Š. Moyzesa 41, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/41/2014 S1232
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/41/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

OPRAVA Súpisu oddelenej podstaty

Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Sberbank Slovensko, a.s.
čísla zabezpečených pohľadávok podľa zoznamu pohľadávok: 15
zabezpečovacie právo: záložné právo
výška zabezpečenej pohľadávky: 113.655,82 €
deň vzniku: 21.09.1999
poradie zabezpečovacieho práva: prvé
právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnostiam zo dňa 27.08.1999, vklad do katastra
nehnuteľností povolená OÚ v Žiari nad hronom dňa 21.09.1999 pod č. V - 1830/1999
Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica
čísla zabezpečených pohľadávok podľa zoznamu pohľadávok: 41 - 135
zabezpečovacie právo: záložné právo
výška zabezpečenej pohľadávky: 98.923,18 €
poradie zabezpečovacieho práva: piate – jedenáste, trináste - šestnáste
právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Rozhodnutia DÚ Banská Bystrica o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č.
563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov ; zabezpečovacie právo vzniklo zápisom rozhodnutia v KN Správy katastra Žiar nad
Hronom
Pozemky a stavby :

Výmera
m2

Por.č. Druh

1
2
3
4

Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria

plochy

a

plochy

a

plochy

a

prevádzková budova

v

Štát Číslo LV

Parcela
číslo

Súpisová
hodnota

Deň zapísania

62

SR

1168

551

244,28 €

30.3.2015

456

SR

1168

552

9 890,64 €

30.3.2015

439

SR

1168

556/2

9 521,91 €

30.3.2015

456

SR

1168

552

148 829,42 €

30.3.2015

Sporný zápis
dôvod, deň

- Sporný zápis osoba

K023966
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: K L H, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 4, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 638 870
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Andrej Konkoľ
Sídlo správcu:
Š. Moyzesa 41, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/41/2014 S1232
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/41/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
HNUTEĽNÉ VECI - motorové vozidlá

por.č.

popis

ks

rok výroby

Súpisová
hodnota

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1

Hyunday Tucson, EČV: ZA030ET

1

2006

4 700 €

2

Renault Master FD, EČV: ZH591AN

1

2003

2 600 €

3

Citroen Berlingo 1,9 D GCWJYB, EČV: ZH632AN

1

2004

2 200 €

4

Citren Xsara Picasso 1,6, EČV: ZH923AS

1

2003

1 500 €

5

Ford DA3, EČV: ZH065AV

1

1998

1 300 €

6

Škoda Octavia 1Z, EČV: ZH525BA

1

2008

4 600 €

7

Volvo XC90, EČV: ZH614BB

1

2008

12 800 €

HNUTEĽNÉ VECI - iné

por.č.

popis

Celková
Špecifikácia hnuteľnej veci , výrobné
súpisov
číslo/evidenčné číslo hnuteľnej veci, ak sú množstvo MJ
vlastníctvo
á
známe
hodnota

1

PH 301SN NO -SKIVE 2SN DN 25 hadica

301SN-16

101,082 m

2

PARKER 441 NO-SKIVE Hadica DN20

441-12

92,548

3

PARKER 441 NO-SKIVE Hadica DN16

441-10

91,794

4

Skrutka SAE-Imbusová

UNC7/16-14X13/4-Imbusová

88,000

Ks 62,94 € 1/1

5

PH 301SN NO -SKIVE 2SN DN 20 hadica

301SN-12

79,325

m

6

PH 421SN NO-SKIVE 1SN DN25 hadica

421SN-16

75,384

7

PH 421SN NO-SKIVE 1SN DN06 hadica

421SN-4

68,338

8

PH 421SN NO-SKIVE 1SN DN12 hadica

421SN-8

60,194

9

Príchytka D20

ROPD420X

57,000

Ks 14,68 € 1/1

10

Koncovka

1C973-20-12

49,000

Ks

11

CEL DN06 hadicová koncovka

1D048-8-4

42,000

Ks 51,79 € 1/1

12

Parker hadica (Dn 25)

791TC-16

41,982

m

13

PH 421SN NO-SKIVE 1SN DN16 hadica

421SN-10

39,029

m

14

PARKER 441 NO-SKIVE Hadica DN12

441-8

36,312

m

15

PH 421SN NO-SKIVE 1SN DN20 hadica

421SN-12

32,702

m

16

PH 831 PUSH-LOK hadica modrá

831-8-BLU-RL

32,000

m

17

Parker hadica

462-5

29,150

m 78,55 € 1/1

18

Koncovka

1CA48-12-5

29,000

Ks 44,81 € 1/1

19

PH 421SN NO-SKIVE 1SN DN10 hadica

421SN-6

28,828

m 69,04 € 1/1

20

hadicová koncovka

1D046-22-12

23,000

Ks 68,17 € 1/1

21

O-krúžok

2-228N552-90

22,000

Ks 4,20 €

22

Hadicová koncovka

1D046-18-10

20,000

Ks 40,89 € 1/1

23

Špirálový ochranný kryt 27-44MM

SGX-32

20,000

m 61,24 € 1/1

24

Špirálový ochranný kryt 22-28MM

SGX-25

20,000

m 49,86 € 1/1

25

PH 301SN NO -SKIVE 2SN DN 12 hadica

301SN-8

19,341

m 61,67 € 1/1

26

Parker hadica (Dn 32)

811-20

18,870

m

27

DKOL DN25 hadicová koncovka

1CA48-28-12

18,000

28

Parker hadica

372-8

17,800

29

Parker hadica (Dn 16)

462-10

16,000

m 70,57 € 1/1

30

DKJ DN6 hadicová koncovka

16848-4-4

15,000

Ks 19,16 € 1/1

31

Hadicova koncovka Dn 6/TR8-vonkajší závit

1D0PX-8-04

15,000

Ks 26,66 € 1/1

638,30
1/1
€
404,27
m
1/1
€
348,82
m
1/1
€
369,37
€
382,23
m
€
132,88
m
€
155,54
m
€

1/1
1/1
1/1
1/1

363,20
1/1
€
643,28
€
122,85
€
132,40
€
117,75
€
141,76
€

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

1/1

165,39
1/1
€
146,56
Ks
1/1
€
114,55
m
1/1
€
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32

Hadica RECTUSPARK 5x8 dĺžky 25m

WSS08/025/01

15,000

m 46,46 € 1/1

33

Skrutka 3/8-16x 2 1/2UNC Imbus

07210096063

14,000

Ks 6,82 €

34

hadicová koncovka

1D048-28-12

14,000

Ks 52,32 € 1/1

35

O-krúžok 32,92 x 3,53

2-219N552-90

14,000

Ks 1,91 €

1/1

1/1

36

DKOL 90 uhlová hadicová koncovka

1CF48-22-16

14,000

251,73
Ks
1/1
€

37

AGR DN12 hadicová koncovka

1D948-8-8

14,000

Ks 28,48 € 1/1

38

PH 421SN NO-SKIVE 1SN DN32 hadica

421SN-20

13,862

m 86,17 € 1/1

39

Parker hadica (Dn 16)

471TC-10

13,580

m 73,41 € 1/1

40

PH 301SN NO -SKIVE 2SN DN 16 hadica

301SN-10

13,166

m 51,73 € 1/1

41

hadicová koncovka

1D048-10-4

13,000

Ks 22,24 € 1/1

42

Špirálový ochranný kryt 16-26MM

SGX-20

12,900

m 21,58 € 1/1

43

Špirálový ochranný kryt 33-44MM

SGX-40

12,500

m 57,41 € 1/1

44

DKOL DN12 hadicová koncovka

1CA48-15-8

12,000

Ks 22,14 € 1/1

45

Parker hadica

441RH-4

11,348

m 30,92 € 1/1

46

PARKER 441 NO-SKIVE Hadica DN10

441-6

11,148

m 29,86 € 1/1

47

Parker hadica

492-20

10,925

m 81,06 € 1/1

48

Parker hadica (Dn 12)

471TC-8

10,684

m 45,21 € 1/1

49

Parker hadica

492-12

10,400

m 46,88 € 1/1

50

Parker hadica

471TC-12

10,141

m 64,68 € 1/1

51

DKOL 45 DN08 uhlová hadicová koncovka

1CE48-8-5

10,000

Ks 77,68 € 1/1

52

Skrutka príchytky

ASA0X

10,000

Ks 2,15 €

53

Príruba uhlová SFL 90 DN12

11948-8-8

10,000

Ks 70,54 € 1/1

54

Príchytka

ROP212X

10,000

Ks 0,86 €

55

Parker hadica (Dn 8)

441-5-RL

9,410

m 22,97 € 1/1

56

Parker hadica (Dn 32)

781-20

9,240

m

57

Parker hadica (Dn 25)

811-16

9,200

m 83,58 € 1/1

58

PH 831 PUSH-LOK hadica modrá

831-12-BLU-RL

9,200

m 59,71 € 1/1

59

Parker hadica APERSPIR Dn 25

IH35641025/25

9,000

m 18,15 € 1/1

60

Skrutka príchytky

ASA3X

9,000

Ks 2,64 €

1/1

61

Hrdlo M12-TR8L

GEO08LMOMDCF

9,000

Ks 5,14 €

1/1

62

Prsteň - nerez

DPR12L71X

9,000

Ks 6,99 €

1/1

63

uhlová hadicová koncovka

1CF46-22-12

9,000

Ks 50,66 € 1/1

64

CEL DN12 hadicová koncovka

1D048-15-8

9,000

Ks 15,89 € 1/1

65

Hrdlo ORFS (G1/4)

4-4F42EDMLOS

8,000

Ks 15,42 € 1/1

66

SFS 90 DN25 príruba uhlová koncovka

16N79-16-16

8,000

Ks

67

Koncovka

1CA48-6-4

8,000

Ks 14,76 € 1/1

68

Oplet hadice (Spring Guard)

SG-113

7,820

m 18,76 € 1/1

69

Parker hadica

462-12

7,687

m 40,36 € 1/1

70

2-zilový kábel 2x0,5

CMSM 2x0,5

7,600

m 1,94 €

1/1

1/1

252,37
1/1
€

206,62
1/1
€

1/1

71

Oplet hadice(NYLON SCHEUERSCHUTZSCH) AS-B-33

7,532

100,53
m
1/1
€

72

Konektor kompletný

600393000K822

7,000

Ks 6,90 €

73

DKOL 45 DN08 uhlová hadicová koncovka

1CE48-10-5

7,000

Ks 15,01 € 1/1

74

DKOL 90 uhlová hadicová koncovka

1CF48-10-4

7,000

Ks 17,12 € 1/1

75

Zárezný krúžok

PSR12LX

7,000

Ks 1,09 €

76

Oplet hadice (Spring Guard)

SG-084

7,000

m 12,84 € 1/1

77

Akumulátor membránový 0,7L prípoj M18x1,5 H700R

7,000

Ks

253,26

1/1

1/1

1/1
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253,26
1/1
€

77

Akumulátor membránový 0,7L prípoj M18x1,5 H700R

7,000

Ks

78

Hadica Parflex Dn6

2040N-04V00

7,000

m 20,83 € 1/1

79

O-krúžok

2-214N552-90

7,000

Ks 1,66 €

1/1

80

uhlová hadicová koncovka

1CE48-28-12

7,000

107,30
Ks
1/1
€

81

Parker hadica

441RH-6

6,982

m 22,26 € 1/1

82

Hadica(PARKER NO-SKIVE 4SH DN25)

731-16

6,972

m 71,13 € 1/1

83

Parker hadica (Dn 50)

811-32

6,866

m 75,45 € 1/1

84

Parker hadica (Dn 25)

471TC-16

6,658

m 49,32 € 1/1

85

Zátka na rýchlospojku plastová

CFE-372-P

6,000

Ks 6,52 €

86

DKOL 45 DN06 uhlová hadicová koncovka

1CE48-8-4

6,000

Ks 13,84 € 1/1

87

Koncovka ORFS uhlová

1J973-16-16-SM

6,000

Ks

88

DKOL DN10 hadicová koncovka

1CA48-12-8

6,000

Ks 9,82 €

89

Rýchlospojka

FEM-372-8FB

6,000

Ks 40,13 € 1/1

90

Koncovka

1B248-8-8

6,000

Ks 30,04 € 1/1

91

USIT-krúžok

16,7x23x1,5

6,000

Ks 10,56 € 1/1

92

DKOL hadicová koncovka

1CA46-18-12

6,000

Ks 18,95 € 1/1

93

Oplet hadice (Spring Guard)

SG-131

6,000

m 27,83 € 1/1

94

Hadica(PARKER NO-SKIVE 4SH DN20)

731-12

5,993

m 47,17 € 1/1

95

Parker hadica (Dn25)

781-16

5,900

m

96

Parker hadica

462-8

5,876

m 22,81 € 1/1

97

Parker hadica (Dn 6)

441-4-RL

5,833

m 13,95 € 1/1

98

Oplet hadice(NYLON SCHEUERSCHUTZSCH) AS-B-17

5,800

m 13,22 € 1/1

99

Parker hadica (Dn 40

811-24

5,580

m 54,35 € 1/1

100

Rúrka presná, pozinkovaná

R12X1.5CF

5,300

m 13,20 € 1/1

101

Hrdlo M18x1.5-TR10L

GE10LM18x1.5EDOMDCF

5,000

Ks 5,76 €

1/1

102

Konektor kompletný

6005001710

5,000

Ks 5,93 €

1/1

103

Objímka Dn25

15011-25

5,000

Ks 13,13 € 1/1

104

Príruba uhlová SFL 45 DN16

11748-12-10

5,000

Ks 58,45 € 1/1

105

uhlová hadicová koncovka

1CE48-18-12

5,000

Ks 25,88 € 1/1

106

Príruba priama SFL DN12

11548-8-8

5,000

Ks 32,58 € 1/1

107

Príruba priama SFL DN16

11548-12-10

5,000

Ks 29,57 € 1/1

108

Príruba priama SFL DN20

11548-12-12

5,000

Ks 24,12 € 1/1

109

hadicová koncovka

1D046-18-12

5,000

Ks 13,69 € 1/1

110

Príruba priama SFL DN25

11548-24-16

5,000

Ks 88,42 € 1/1

111

Hadicova koncovka Dn 6/TR8

1C3PX-8-04

5,000

Ks 6,52 €

112

DKOL DN20 hadicová koncovka

1CA48-22-12

5,000

Ks 17,03 € 1/1

113

Hrdlo G3/8-TR12L

GE12LREDOMDCF

5,000

Ks 3,37 €

114

DKOL 45 DN16 uhlová hadicová koncovka

1CE48-18-10

5,000

Ks 22,43 € 1/1

115

Príruba uhlová SFL 90 DN20

11948-12-12

5,000

Ks 33,25 € 1/1

116

Príruba uhlová SFL 45 DN12

11748-8-8

5,000

Ks 37,65 € 1/1

117

Parker hadica

462-20

5,000

m 51,29 € 1/1

118

Rýchlospojka

FEM-371-8FB

5,000

Ks 56,75 € 1/1

119

Príruba uhlová SFL 45 DN12

11748-12-8

5,000

Ks 57,06 € 1/1

120

DKOL DN32 hadicová koncovka

1CA46-35-20

5,000

Ks 41,17 € 1/1

121

Hrdlo 3/4UNF-TR12L

GE12L3/4UNFOMDCF

5,000

Ks 21,44 € 1/1

122

Uhlová hadicová koncovka

1CF48-18-12

5,000

Ks 33,00 € 1/1

1/1

119,59
1/1
€
1/1

102,79
1/1
€

1/1

1/1
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123

Prsteň - nerez

Konkurzy a reštrukturalizácie
DPR10L71X

Deň vydania: 19.10.2016
5,000

Ks 3,64 €

1/1

124

Príruba uhlová SFL 90

11948-32-32

5,000

189,40
Ks
1/1
€

125

Plastový ochranný oplet hadice (špirálový)

32x27

4,800

m 23,36 € 1/1

126

Plastový ochranný oplet hadice (špirálový)

20x16

4,400

m 11,35 € 1/1

127

Parker hadica

731-20

4,228

m 64,39 € 1/1

128

Koncovka

1C970-16-8

4,000

Ks 9,81 €

129

Koncovka

1JS48-8-8

4,000

Ks 12,28 € 1/1

130

Koncovka

1EC48-8-8

4,000

Ks 10,32 € 1/1

131

Rúrka presná, pozinkovaná

R28X3CF

4,000

m 29,32 € 1/1

132

Filter

CU200A25NA

4,000

Ks

133

Koncovka

13W48-8-6

4,000

Ks 14,94 € 1/1

134

Koncovka

19248-6-6

4,000

Ks 5,82 €

135

Rurka presna pozinkovana Cr6-free

R22X1.5CF

4,000

m 15,47 € 1/1

136

DKOL DN16 hadicová koncovka

1CA48-18-12

4,000

Ks 12,24 € 1/1

137

Hrdlo 9/16UNF/TR12L

GE12L9/16UNFOMDCF

4,000

Ks 13,88 € 1/1

138

uhlová hadicová koncovka

1CE48-10-4

4,000

Ks 13,18 € 1/1

139

uhlová hadicová koncovka

1CE48-12-5

4,000

Ks 23,00 € 1/1

140

Príruba priama SFL DN20

11548-16-12

4,000

Ks 29,83 € 1/1

141

Príruba priama SFL DN20

11548-20-12

4,000

Ks 66,17 € 1/1

142

CEL DN10 hadicová koncovka

1D048-12-6

4,000

Ks 5,11 €

143

DKOL 90 DN10 uhlová hadicová koncovka

1CF48-12-6

4,000

Ks 10,59 € 1/1

144

Hrdlo M14-TR10L

GE10LMEDOMDCF

4,000

Ks 2,02 €

145

DKOL 45 DN20 uhlová hadicová koncovka

1CE48-22-12

4,000

Ks 26,86 € 1/1

146

DKOL hadicová koncovka

1CA48-28-20

4,000

Ks 71,30 € 1/1

147

Prsteň - nerez

DPR22L71X

4,000

Ks 5,18 €

148

Oplet hadice (Spring Guard)

SG-066

3,830

m 19,60 € 1/1

149

Oplet hadice(NYLON SCHEUERSCHUTZSCH) AS-B-15

3,740

m 14,19 € 1/1

150

Parker hadica

462-16

3,600

m 22,29 € 1/1

151

Rúrka presná, pozinkovaná

R08X1CF

3,295

m 7,74 €

1/1

152

Pin 0,5 mm

09 15 000 6103

3,000

Ks 4,08 €

1/1

153

Hrdlo pajkovacie

16LOHB3-S

3,000

Ks 25,36 € 1/1

154

Koncovka DKOL45 Dn25/TR22L

4204250

3,000

Ks 26,17 € 1/1

155

Hadicová koncovka

1CA48-8-5

3,000

Ks 5,79 €

156

Uhlová hadicová koncovka

1CF48-12-5

3,000

Ks 18,72 € 1/1

157

DKR 90 DN10 uhlová hadicová koncovka

1B248-8-6

3,000

Ks 20,81 € 1/1

158

Koncovka(DKOS DN25)

1C973-30-16

3,000

Ks 24,12 € 1/1

159

Koncovka(DKOS DN25)

1C973-25-16

3,000

Ks 24,76 € 1/1

160

DKOL DN16 hadicová koncovka

1CA48-18-10

3,000

Ks 7,25 €

161

DKOL 90 DN08 uhlová hadicová koncovka

1CF48-10-5

3,000

Ks 10,44 € 1/1

162

Hrdlo 3/4UNF-TR18L

GE18L3/4UNFOMDCF

3,000

Ks 14,56 € 1/1

163

Hrdlo M12-TR10L

GE10LM12x1.5EDOMDCF

3,000

Ks 1,45 €

164

Hrdlo 11/16UN-TR22L

GE22L11/16UNOMDCF

3,000

Ks 20,49 € 1/1

165

DKOL 90 DN06 uhlová hadicová koncovka

1CF48-8-4

3,000

Ks 9,75 €

166

DKOL 90 DN25 uhlová hadicová koncovka

1CF48-28-16

3,000

Ks 31,95 € 1/1

167

Príchytka

RBP1-218

3,000

Ks 6,48 €

1/1

168

Hrdlo M16x1,5/TR15

GE15LM16x1,5EDOMDCF

3,000

Ks 9,59 €

1/1

1/1

134,48
1/1
€
1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1
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169

Hrdlo 7/8UNF-TR15L

GE18L7/8UNFOMDCF

3,000

Ks 15,77 € 1/1

170

Preklapačka

WV08LOMDCF

3,000

Ks 46,67 € 1/1

171

Hadica

ME-ARMHNA-020

3,000

m 12,70 € 1/1

172

Parker hadica

462-6

2,791

m 11,18 € 1/1

173

Rúrka presná

R18X1.5

2,670

m 5,80 €

1/1

174

Rúrka presná, pozinkovaná

R15X1CF

2,200

m 5,28 €

1/1

175

PH 801 PUSH-LOK hadica modrá

801-8-BLU-RL

2,170

m 7,91 €

1/1

176

PH 421SN NO-SKIVE 1SN DN08 hadica

421SN-5

2,093

m 4,35 €

1/1

177

Hadica(PH 301SN NO-SKIVE 2SN DN32)

301SN-20

2,087

m 20,02 € 1/1

178

Hrdlo

GE10SMEDOMDCF

2,000

Ks 1,89 €

1/1

179

Hrdlo

GE12SMEDOMDCF

2,000

Ks 2,03 €

1/1

180

Hrdlo

GE16SMEDOMDCF

2,000

Ks 2,82 €

1/1

181

Rýchlospojka

4V54G4X4-B

2,000

Ks 15,66 € 1/1

182

Hrdlo

GE10LM22x1,5EDOMDCF

2,000

Ks 3,37 €

1/1

183

Hrdlo s maticou

GE08LMEDCF

2,000

Ks 1,76 €

1/1

184

Koncovka

1XU71-12-12

2,000

Ks 33,75 € 1/1

185

Koncovka

1JM70-8-8-SM

2,000

Ks 28,33 € 1/1

186

Koncovka

1JM48-10-10

2,000

Ks 6,80 €

187

Koncovka

1JM48-20-20

2,000

Ks 29,24 € 1/1

188

Koncovka

1JM48-12-12

2,000

Ks 7,72 €

1/1

189

Hrdlo3/8-G3/8

6HMK4S

2,000

Ks 1,41 €

1/1

190

DKOL DN06 hadicová koncovka

1CA48-10-4

2,000

Ks 2,36 €

1/1

191

Koncovka

1JS79-16-16-SM

2,000

Ks 43,41 € 1/1

192

Koncovka

1D948-10-10

2,000

Ks 12,30 € 1/1

193

Koncovka

1C970-12-6

2,000

Ks 3,66 €

194

Koncovka

1XU48-10-10

2,000

Ks 42,02 € 1/1

195

Koncovka

1MU48-4-4

2,000

Ks 10,64 € 1/1

196

Koncovka

1MU48-6-4

2,000

Ks 21,22 € 1/1

197

Koncovka

1MU48-6-6

2,000

Ks 13,82 € 1/1

198

Koncovka

1MU48-8-8

2,000

Ks 13,84 € 1/1

199

Koncovka

1XU48-12-12

2,000

Ks 43,12 € 1/1

200

Koncovka

1XU48-16-16

2,000

Ks 70,13 € 1/1

201

Koncovka

11C73-30-20

2,000

Ks 54,22 € 1/1

202

Hadicova koncovka

1C3PX-10-04

2,000

Ks 0,00 €

1/1

203

Hrdlo

EGE12LREDCF

2,000

Ks 5,04 €

1/1

204

Koncovka

1JC70-16-16-SM

2,000

Ks 19,23 € 1/1

205

Koncovka

10648-20-16

2,000

Ks 31,61 € 1/1

206

Koncovka

19270-8-8

2,000

Ks 4,64 €

1/1

207

Koncovka

19270-12-10

2,000

Ks 9,10 €

1/1

208

Koncovka

19270-12-12

2,000

Ks 8,60 €

1/1

209

Koncovka

19270-16-16

2,000

Ks 13,85 € 1/1

210

Koncovka

1B270-6-6

2,000

Ks 9,02 €

1/1

211

Koncovka

1B270-8-8

2,000

Ks 7,18 €

1/1

212

Koncovka

1B270-10-10

2,000

Ks 14,08 € 1/1

213

Hadicová koncovka

1CA70-12-6

2,000

Ks 5,52 €

1/1

214

Hadicová koncovka

1CA70-15-8

2,000

Ks 5,58 €

1/1

215

Koncovka

1C970-20-10

2,000

Ks 6,34 €

1/1

216

Koncovka

1JC70-8-8-SM

2,000

Ks 6,39 €

1/1

1/1

1/1
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217

Koncovka

1JC70-10-10-SM

2,000

Ks 9,34 €

218

Koncovka

1JC70-16-12-SM

2,000

Ks 14,97 € 1/1

1/1

219

Koncovka

1J970-16-16-SM

2,000

Ks 29,22 € 1/1

220

Tlakový spínač (1/4" BSP-prepínací)

F4Z1/M3

2,000

Ks 42,77 € 1/1

221

Koncovka

1JM48-8-6

2,000

Ks 4,56 €

1/1

222

Koncovka

1JM48-4-4

2,000

Ks 3,42 €

1/1

223

Koncovka

1JM48-6-6

2,000

Ks 4,06 €

1/1

224

Koncovka

1JM48-8-8

2,000

Ks 5,70 €

1/1

225

Koncovka

1JM48-10-8

2,000

Ks 6,72 €

1/1

226

Koncovka (DKOS DN25)

1C948-30-16

2,000

Ks 11,53 € 1/1

227

Koncovka

1JM48-12-10

2,000

Ks 6,32 €

228

Koncovka

1JM48-16-12

2,000

Ks 15,34 € 1/1

229

Koncovka

1JM48-16-16

2,000

Ks 35,30 € 1/1

230

Koncovka

1JS48-4-4

2,000

Ks 3,80 €

1/1

231

Koncovka

1JS48-8-6

2,000

Ks 6,52 €

1/1

232

Koncovka

1JS48-10-10

2,000

Ks 10,14 € 1/1

233

Koncovka

1JS48-12-10

2,000

Ks 10,92 € 1/1

234

Koncovka

1JS48-12-12

2,000

Ks 12,89 € 1/1

235

Koncovka

1JS48-16-12

2,000

Ks 24,97 € 1/1

236

Koncovka

1JS48-16-16

2,000

Ks 16,82 € 1/1

237

Koncovka

1JS48-20-20

2,000

Ks 42,19 € 1/1

238

Koncovka

1EC48-6-6

2,000

Ks 4,18 €

239

Koncovka

1EC48-12-10

2,000

Ks 18,12 € 1/1

240

Koncovka

1EC48-12-12

2,000

Ks 15,14 € 1/1

241

Koncovka

1CA48-10-6

2,000

Ks 2,74 €

1/1

242

Koncovka

1C948-14-6

2,000

Ks 3,30 €

1/1

243

Koncovka

11C48-8-4

2,000

Ks 4,20 €

1/1

244

Koncovka

11C48-10-4

2,000

Ks 4,30 €

1/1

245

Koncovka

11C48-12-6

2,000

Ks 4,46 €

1/1

246

Koncovka

11C48-14-6

2,000

Ks 5,42 €

1/1

247

Koncovka

11C48-20-10

2,000

Ks 10,36 € 1/1

248

Koncovka

1D248-8-4

2,000

Ks 2,88 €

249

Koncovka

1JC70-12-10-SM

2,000

Ks 10,73 € 1/1

250

Koncovka

10648-16-12

2,000

Ks 7,54 €

251

Navarovacie hrdlo

AS35LX

2,000

Ks 12,69 € 1/1

252

Koncovka

1D248-12-6

2,000

Ks 2,91 €

1/1

253

Koncovka

1D248-14-6

2,000

Ks 3,22 €

1/1

254

Koncovka

1D248-20-10

2,000

Ks 4,74 €

1/1

255

Koncovka

1D248-25-12

2,000

Ks 7,85 €

1/1

256

Koncovka

1D248-30-16

2,000

Ks 13,78 € 1/1

257

Koncovka

13D48-16-8

2,000

Ks 4,28 €

1/1

258

Koncovka

1D970-6-6

2,000

Ks 5,76 €

1/1

259

Koncovka

1D970-8-8

2,000

Ks 6,82 €

1/1

260

Koncovka

1D970-10-10

2,000

Ks 12,48 € 1/1

261

Koncovka

1D970-12-10

2,000

Ks 16,82 € 1/1

262

Koncovka

19270-6-6

2,000

Ks 4,58 €

263

Koncovka

16F79-16-16

2,000

Ks 49,87 € 1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1
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264

Koncovka

10348-8-6

2,000

Ks 4,08 €

1/1

265

Koncovka

10648-12-12

2,000

Ks 6,79 €

1/1

266

Koncovka

19248-10-10

2,000

Ks 5,81 €

1/1

267

Koncovka

1CE48-6-4

2,000

Ks 2,40 €

1/1

268

Koncovka

1D248-10-4

2,000

Ks 2,76 €

1/1

269

Koncovka

19270-10-10

2,000

Ks 8,58 €

1/1

270

Hrdlo M22-TR15L

GE15LM22x1.5EDOMDCF

2,000

Ks 2,78 €

1/1

271

Koncovka

10348-4-4

2,000

Ks 2,54 €

1/1

272

Koncovka

10348-5-4

2,000

Ks 3,34 €

1/1

273

Koncovka

10348-6-6

2,000

Ks 2,54 €

1/1

274

Koncovka

10348-8-8

2,000

Ks 3,51 €

1/1

275

Koncovka

10348-10-8

2,000

Ks 4,91 €

1/1

276

Koncovka

10348-10-10

2,000

Ks 7,00 €

1/1

277

Koncovka

10348-12-10

2,000

Ks 5,92 €

1/1

278

Koncovka

10348-12-12

2,000

Ks 6,30 €

1/1

279

Koncovka

10348-16-12

2,000

Ks 14,14 € 1/1

280

Koncovka

10348-16-16

2,000

Ks 17,08 € 1/1

281

Koncovka

10648-6-4

2,000

Ks 2,83 €

1/1

282

Koncovka

10648-6-6

2,000

Ks 2,65 €

1/1

283

Koncovka

10648-12-10

2,000

Ks 5,32 €

1/1

284

Koncovka

10648-14-12

2,000

Ks 16,44 € 1/1

285

Koncovka

10648-16-16

2,000

Ks 9,18 €

286

Koncovka

10648-20-20

2,000

Ks 34,75 € 1/1

287

Koncovka

10648-24-24

2,000

Ks 57,06 € 1/1

288

Koncovka

16848-5-4

2,000

Ks 3,06 €

1/1

289

Koncovka

16848-8-8

2,000

Ks 3,90 €

1/1

290

Koncovka

16848-10-10

2,000

Ks 4,80 €

1/1

291

Koncovka

1D948-4-4

2,000

Ks 2,76 €

1/1

292

Koncovka

1D948-6-6

2,000

Ks 2,78 €

1/1

293

Koncovka

1D948-8-6

2,000

Ks 5,41 €

1/1

294

Koncovka

19248-6-4

2,000

Ks 3,06 €

1/1

295

Koncovka

19248-12-12

2,000

Ks 7,11 €

1/1

296

Koncovka

19248-16-16

2,000

Ks 9,59 €

1/1

297

Koncovka

16A79-16-16

2,000

Ks 34,50 € 1/1

298

Koncovka

16N79-12-16

2,000

Ks 66,65 € 1/1

299

Koncovka

16N79-20-16

2,000

Ks 62,91 € 1/1

300

Koncovka

1J779-16-16-SM

2,000

Ks

301

Koncovka

1J979-16-16

2,000

Ks 53,29 € 1/1

302

Koncovka

11C70-12-6

2,000

Ks 7,78 €

1/1

303

Koncovka

11C70-14-6

2,000

Ks 8,40 €

1/1

304

Koncovka

11C70-16-8

2,000

Ks 8,46 €

1/1

305

Koncovka

11C70-20-10

2,000

Ks 10,98 € 1/1

306

Koncovka

11570-8-8-1P

2,000

Ks 12,28 € 1/1

307

Koncovka

1JM70-12-12-SM

2,000

Ks 12,06 € 1/1

308

Koncovka

1JM70-16-12-SM

2,000

Ks 10,46 € 1/1

309

Hrdlo

GE20SMEDOMDCF

2,000

Ks 4,20 €

1/1

310

Koncovka

16848-10-8

2,000

Ks 4,36 €

1/1

1/1

106,02
1/1
€
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311

Koncovka

13748-6-6

2,000

Ks 5,81 €

312

Koncovka

13V48-10-8

2,000

Ks 11,63 € 1/1

1/1

313

Koncovka

10C48-10-4

2,000

Ks 4,83 €

1/1

314

Koncovka

10C48-12-6

2,000

Ks 4,54 €

1/1

315

Koncovka

1B248-6-6

2,000

Ks 4,94 €

1/1

316

Koncovka

1B248-10-10

2,000

Ks 10,27 € 1/1

317

Koncovka

1B248-12-12

2,000

Ks 13,96 € 1/1

318

Koncovka

1B148-6-6

2,000

Ks 5,61 €

319

Koncovka

1B148-10-10

2,000

Ks 16,10 € 1/1

320

Koncovka

1B148-12-12

2,000

Ks 20,54 € 1/1

321

Koncovka

1B148-16-16

2,000

Ks 25,13 € 1/1

322

Príruba

BFW3-G34/LK40CFM

2,000

Ks 18,03 € 1/1

323

Koncovka (DKOS DN25)

1C979-30-16

2,000

Ks 31,43 € 1/1

324

DKR DN12 hadicová koncovka

19248-8-8

2,000

Ks 4,79 €

1/1

325

Koncovka

1JS48-10-8

2,000

Ks 9,16 €

1/1

326

Hrdlo

GE06SMEDOMDCF

2,000

Ks 1,38 €

1/1

327

Prioritný ventil (zast. C10-3)

J04D3ZN

2,000

Ks 84,01 € 1/1

328

Koncovka (DKOS DN25)

1C970-25-16

2,000

Ks 20,40 € 1/1

329

Príruba BFW3-G12/LK26CFM

BFW3-G12/LK26CFM

2,000

Ks 13,48 € 1/1

330

Navarovacie hrdlo

AS10LX

2,000

Ks 1,56 €

1/1

331

Navarovacie hrdlo

AS12LX

2,000

Ks 1,66 €

1/1

332

Návarok

AS12SX

2,000

Ks 2,42 €

1/1

333

Hrdlo

GE06LMEDCF

2,000

Ks 1,40 €

1/1

334

Pin 0,7 mm

09 15 000 6105

2,000

Ks 1,07 €

1/1

335

Koncovka

1C948-25-12

2,000

Ks 8,56 €

1/1

336

Koncovka

1J970-12-12-SM

2,000

Ks 16,36 € 1/1

337

Koncovka

1MU70-8-8

2,000

Ks 30,90 € 1/1

338

Koncovka

1XU70-10-10

2,000

Ks 51,27 € 1/1

339

Koncovka

1XU70-12-12

2,000

Ks 71,71 € 1/1

340

Koncovka

1XU70-16-16

2,000

Ks 83,49 € 1/1

341

Koncovka

1XU71-10-10

2,000

Ks 52,00 € 1/1

342

Koncovka

1XU71-16-16

2,000

Ks 52,95 € 1/1

343

Koncovka prírubová uhlová

11973-16-16

2,000

Ks 34,67 € 1/1

344

Koncovka ORFS (1 7/16 UNF)

1JS73-16-16-SM

2,000

Ks 38,00 € 1/1

345

Koncovka (DKOS DN25)

1C970-30-16

2,000

Ks 20,64 € 1/1

346

AGJ DN25 hadicová koncovka

10370-16-16-SM

2,000

Ks 20,64 € 1/1

347

Koncovka (DKOS DN25)

11C70-30-16

2,000

Ks 28,12 € 1/1

348

Koncovka DKOS DN

1C948-12-6

2,000

Ks 3,10 €

1/1

349

Krytka rýchlospojky

5025-4PB

2,000

Ks 0,39 €

1/1

350

Zátka ORFS

8FNMLS

2,000

Ks 6,23 €

1/1

351

Skrinka2-cestná na dutinky

44.20910

2,000

Ks 1,61 €

1/1

352

Hrdlo 7/16UNF-TR8L

GE08L7/16UNFOMDCF

2,000

Ks 10,04 € 1/1

353

Koncovka (DKOS DN20)

1C970-25-12

2,000

Ks 8,12 €

354

Koncovka (DKOS DN20)

11C70-25-12

2,000

Ks 21,80 € 1/1

355

Návarok

AS25SX

2,000

Ks 7,98 €

1/1

356

DKR DN10 hadicová koncovka

19248-8-6

2,000

Ks 4,82 €

1/1

357

DKOL DN20 hadicová koncovka

1CA48-22-16

2,000

Ks 15,39 € 1/1

358

Príruba uhlová SFL 45 DN20

11748-20-12

2,000

Ks 42,55 € 1/1

1/1

1/1
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359

DKOL DN06 hadicová koncovka

1CA48-8-4

2,000

Ks 3,94 €

1/1

360

DKOL DN25 hadicová koncovka

1CA48-28-16

2,000

Ks 11,05 € 1/1

361

CEL DN06 hadicová koncovka

1D048-6-4

2,000

Ks 3,20 €

1/1

362

CEL DN08 hadicová koncovka

1D048-10-5

2,000

Ks 3,01 €

1/1

363

Príruba priama SFL DN12

11548-12-8

2,000

Ks 7,16 €

1/1

364

Príruba priama SFL DN25

11548-16-16

2,000

Ks 14,46 € 1/1

365

Príruba priama SFL DN25

11548-20-16

2,000

Ks 27,38 € 1/1

366

Koncovka(DKOS DN32)

1C948-38-20

2,000

Ks 26,24 € 1/1

367

DKOL 90 DN32 uhlová hadicová koncovka

1CF48-28-20

2,000

Ks 62,89 € 1/1

368

DKOL DN10 hadicová koncovka

1CA48-12-6

2,000

Ks 4,63 €

1/1

369

Hrdlo M18-TR15L

GE15LMEDOMDCF

2,000

Ks 2,14 €

1/1

370

Hrdlo M22-TR18L

GEO18LMOMDCF

2,000

Ks 5,02 €

1/1

371

Hrdlo M26-TR22L

GE22LMEDOMDCF

2,000

Ks 2,76 €

1/1

372

Hrdlo

GEO10LMOMDCF

2,000

Ks 0,96 €

1/1

373

Koleno 22L

EW22LOMDCF

2,000

Ks 18,40 € 1/1

374

DKOL 45 DN12 uhlová hadicová koncovka

1CE48-15-8

2,000

Ks 6,38 €

375

DKOL 45 DN25 uhlová hadicová koncovka

1CE48-28-16

2,000

Ks 18,19 € 1/1

376

Príruba uhlová SFL 90 DN12

11948-12-8

2,000

Ks 22,96 € 1/1

377

Príruba uhlová SFL 90 DN16

11948-12-10

2,000

Ks 20,24 € 1/1

378

Príruba uhlová SFL 90 DN25

11948-16-16

2,000

Ks 22,30 € 1/1

379

Príruba uhlová SFL 90 DN25

11948-20-12

2,000

Ks 35,44 € 1/1

380

Príruba uhlová SFL 45 DN20

11748-12-12

2,000

Ks 15,68 € 1/1

381

Príruba uhlová SFL 45 DN25

11748-16-16

2,000

Ks 20,45 € 1/1

382

Parker hadica

441RH-5

1,768

m 15,91 € 1/1

383

Rúrka-nerez 1.4571

R06X171

1,700

m 9,96 €

384

Oplet hadice(NYLON SCHEUERSCHUTZSCH) AS-B-37

1,630

m 32,20 € 1/1

385

Oplet hadice (Spring Guard)

SG-060

1,605

m 6,62 €

1/1

386

Oplet hadice (Spring Guard)

SG-072

1,540

m 3,86 €

1/1

387

Rúrka presná, pozinkovaná

R28X2CF

1,200

m 7,31 €

1/1

388

PH 301SN NO -SKIVE 2SN DN 10 hadica

301SN-6

1,180

m 2,70 €

1/1

389

Matica prevlečná

M16SCFX

1,000

Ks 0,56 €

1/1

390

Koncovka

11748-20-20

1,000

Ks 20,38 € 1/1

391

Koncovka

11748-24-20

1,000

Ks 24,39 € 1/1

392

Koncovka

11748-24-24

1,000

Ks 22,49 € 1/1

393

Koncovka

11948-20-20

1,000

Ks 17,67 € 1/1

394

Koncovka

11948-24-24

1,000

Ks 22,23 € 1/1

395

Koncovka

1J970-8-8-SM

1,000

Ks 9,40 €

1/1

396

Koncovka

1J970-12-10-SM

1,000

Ks 8,63 €

1/1

397

Navarovacie hrdlo

AS18LX

1,000

Ks 1,26 €

1/1

398

AGJ DN32 hadicová koncovka

10378-20-20-SM

1,000

Ks 60,42 € 1/1

399

Rýchlospojka-samec

4V14E6X5-B

1,000

Ks 3,91 €

1/1

400

Koncovka

1C3YX-6-03

1,000

Ks 1,41 €

1/1

401

Koncovka

1D0YX-6-03

1,000

Ks 1,78 €

1/1

402

Rúrka-nerez 1.4571

R06X1.571

1,000

m 12,39 € 1/1

403

Koncovka (DKOS 90 DN25)

11C73-25-16

1,000

Ks 16,15 € 1/1

404

Prichytka

RAP535X

1,000

Ks 0,76 €

405

Koncovka

10373-16-16-SM

1,000

Ks 15,46 € 1/1

1/1

1/1

1/1
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406

Koncovka prírubová

16N73-16-16

1,000

Ks 35,93 € 1/1

407

Prichytka TR15

RAP215X

1,000

Ks 0,36 €

1/1

408

Hrdlo 3/4UNF-TR15L

GE15L3/4UNFOMDCF

1,000

Ks 4,33 €

1/1

409

Guľový ventil 3-cestný

KH3/2-1/2CFX

1,000

Ks 35,04 € 1/1

410

Medzi doska pre upevnenie NG06

H06PSB-994

1,000

Ks 63,89 € 1/1

411

Hadicová spona 50-70

50-70

1,000

Ks 0,77 €

1/1

412

Koncovka(DKOS DN20/TR25S)

1C973-25-12

1,000

Ks 6,98 €

1/1

413

Hrdlo M27x2-TR22L

GEO22LM27x2OMDCF

1,000

Ks 1,48 €

1/1

414

Príruba uhlová SFL 45 DN25

11748-20-16

1,000

Ks 15,09 € 1/1

415

DKOL DN32 hadicová koncovka

1CA48-35-20

1,000

Ks 9,89 €

416

DKOL DN40 hadicová koncovka

1CA48-42-24

1,000

Ks 19,30 € 1/1

417

CEL DN20 hadicová koncovka

1D048-22-12

1,000

Ks 3,09 €

1/1

418

CEL DN25 hadicová koncovka

1D048-28-16

1,000

Ks 4,94 €

1/1

419

DKOL 90 uhlová hadicová koncovka

1CF48-28-12

1,000

Ks 10,00 € 1/1

420

Plniace hrdlo

TA46B10B000P01

1,000

Ks 4,15 €

421

DKOL 90 uhlová hadicová koncovka

1CF48-42-24

1,000

Ks 21,36 € 1/1

422

Príruba priama SFL DN50

11548-32-32

1,000

Ks 32,44 € 1/1

423

Koncovka(DKJ SAE DN25)

10673-16-16-SM

1,000

Ks 9,96 €

424

Doska zaverna NG6 (CETOP 3)

D51VP071C

1,000

Ks 24,35 € 1/1

425

CES DN20/TR25 hadicová koncovka

1D270-25-12

1,000

Ks 4,16 €

426

KARRY-KRIMP-PRESSE-KOMPL.
hadice

82CE-061

1,000

Ks

427

DKOL DN08 hadicová koncovka

1CA48-10-5

1,000

Ks 2,41 €

1/1

428

DKOL 90 DN16 uhlová hadicová koncovka

1CF48-18-10

1,000

Ks 4,91 €

1/1

429

DKOL 90 DN20 uhlová hadicová koncovka

1CF48-22-12

1,000

Ks 6,69 €

1/1

430

Meracie miesto

EMA3/1/4EDCF

1,000

Ks 4,60 €

1/1

431

Meracia prípojka na L-kus

VKA3/12LCF

1,000

Ks 6,50 €

1/1

432

DKOL 45 DN10 uhlová hadicová koncovka

1CE48-12-6

1,000

Ks 2,61 €

1/1

433

Hrdlo M16x1.5/TR12

GE12LMEDOMDCF

1,000

Ks 0,65 €

1/1

434

Hrdlo M18-TR12L

GE12LM18x1.5EDOMDCF

1,000

Ks 1,05 €

1/1

435

Hrdlo M22-TR18L

GE18LMEDOMDCF

1,000

Ks 0,94 €

1/1

436

Hrdlo M42-TR35L

GEO35LMOMDCF

1,000

Ks 4,18 €

1/1

437

Hrdlo M16x1.5-TR10L

GE10LM16x1.5EDOMDCF

1,000

Ks 1,13 €

1/1

438

Príruba

BFW28L/LK40OMDCF

1,000

Ks 9,98 €

1/1

439

Príruba uhlová SFL 45 DN20

11748-16-12

1,000

Ks 9,84 €

1/1

440

Meracie miesto

VKA3/10LCF

1,000

Ks 6,04 €

1/1

441

Koncovka

16A70-8-8-1P

1,000

Ks 6,52 €

1/1

442

Koncovka

13W48-5-4

1,000

Ks 5,62 €

1/1

-

lis

na

1/1

1/1

1/1

1/1

408,58
1/1
€

443

čerpadlo EVI 26FLN V.400/50 HZ

EVI 26FLN

1,000

598,47
Ks
1/1
€

444

Koncovka

16N73-16-12-1P

1,000

Ks 12,58 € 1/1

445

Koncovka

13770-12-10-SM

1,000

Ks 10,03 € 1/1

446

Koncovka

1B270-16-16

1,000

Ks 10,86 € 1/1

447

Obojsmerný poistný ventil

XR101S30

1,000

Ks 50,37 € 1/1

448

Plniace hrdlo so sitkom

TA80B10B001P01

1,000

Ks 12,15 € 1/1

449

Navarovacie hrdlo

AS28LX

1,000

Ks 5,31 €

1/1

450

Spojka

3/4GG44BL

1,000

Ks 2,01 €

1/1

451

DKOL 90 DN12 uhlová hadicová koncovka

1CF48-12-8

1,000

Ks 5,26 €

1/1
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452

Koncovka

16848-8-6

1,000

Ks 2,21 €

1/1

453

Koncovka

13948-6-4

1,000

Ks 2,84 €

1/1

454

Koncovka

13948-6-6

1,000

Ks 2,91 €

1/1

455

Koncovka

13948-16-16

1,000

Ks 7,62 €

1/1

456

Koncovka

13W48-4-4

1,000

Ks 2,84 €

1/1

457

Koncovka

13W48-8-8

1,000

Ks 3,58 €

1/1

458

Koncovka

13W48-10-8

1,000

Ks 3,82 €

1/1

459

Koncovka

13W48-10-10

1,000

Ks 4,00 €

1/1

460

Koncovka

1D948-16-16

1,000

Ks 9,08 €

1/1

461

Koncovka

10C70-12-6

1,000

Ks 4,05 €

1/1

462

Koncovka

10C70-16-8

1,000

Ks 4,06 €

1/1

463

Koncovka

10C70-20-10

1,000

Ks 5,73 €

1/1

464

Koncovka

1D270-12-6

1,000

Ks 1,93 €

1/1

465

Koncovka

1D270-16-8

1,000

Ks 2,07 €

1/1

466

Koncovka

1D270-20-10

1,000

Ks 3,75 €

1/1

467

Koncovka

1D270-30-16

1,000

Ks 7,41 €

1/1

468

Koncovka

11570-12-12-1P

1,000

Ks 7,17 €

1/1

469

Koncovka

11570-16-12-1P

1,000

Ks 7,48 €

1/1

470

Koncovka

11570-16-16-1P

1,000

Ks 8,12 €

1/1

471

Koncovka

11570-20-16-1P

1,000

Ks 10,68 € 1/1

472

Koncovka

11970-8-8-1P

1,000

Ks 8,35 €

1/1

473

Koncovka

11970-12-12-1P

1,000

Ks 8,95 €

1/1

474

Koncovka

11970-16-16-1P

1,000

Ks 11,75 € 1/1

475

Koncovka

11970-20-16-1P

1,000

Ks 15,38 € 1/1

476

Koncovka

16A70-12-12-1P

1,000

Ks 6,43 €

1/1

477

Koncovka

16A70-16-12-1P

1,000

Ks 9,09 €

1/1

478

Koncovka

16A70-16-16-1P

1,000

Ks 9,18 €

1/1

479

Koncovka

16A70-20-16-1P

1,000

Ks 15,59 € 1/1

480

Koncovka

16N70-8-8-1P

1,000

Ks 7,53 €

1/1

481

Koncovka

16N70-12-12-1P

1,000

Ks 8,33 €

1/1

482

Koncovka

16N70-16-12-1P

1,000

Ks 11,93 € 1/1

483

Koncovka

16N70-20-16-1P

1,000

Ks 17,15 € 1/1

484

Redukcia

20-12TRTXS

1,000

Ks 9,27 €

485

Koncovka (DKOS DN32)

1C978-30-20

1,000

Ks 19,73 € 1/1

486

Navarovacie hrdlo

AS22LX

1,000

Ks 2,08 €

1/1

487

Koncovka

1B148-8-8

1,000

Ks 3,76 €

1/1

488

Príruba

BFW3-G1/LK51CFM

1,000

Ks 13,97 € 1/1

489

Príruba

BFW3-G1/LK56CFM

1,000

Ks 13,97 € 1/1

490

Príruba

BFW3-G114/LK62/12CFM

1,000

Ks 20,85 € 1/1

491

Rúrka presná, pozinkovaná 6x1

R06X1CF

1,000

m 2,16 €

1/1

492

Redukcia

1x3/4PTR34BL

1,000

Ks 2,56 €

1/1

493

Koncovka

1J748-12-10

1,000

Ks 6,27 €

1/1

494

Koncovka

1J948-20-20

1,000

Ks 29,08 € 1/1

495

Koncovka

10C73-20-12

1,000

Ks 10,22 € 1/1

496

Koncovka

10673-20-16

1,000

Ks 29,93 € 1/1

497

Koncovka

10C48-25-12

1,000

Ks 6,69 €

1,000

123,04
Ks
1/1
€

498

Poistný ventil

RAH101S50

1/1

1/1
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499

Hadica pre meraciu prípojku M16x2

SMA3-1000CF

1,000

Ks 9,20 €

1/1

500

Pádový ventil 3/8

VUBA0600

1,000

Ks 5,82 €

1/1

501

Návarok

AS16SX

1,000

Ks 1,50 €

1/1

502

Návarok

AS20SX

1,000

Ks 2,19 €

1/1

503

Matica prevlečná

M08SCFX

1,000

Ks 0,19 €

1/1

504

Prechodka-sanie TR28

BZUB0135

1,000

Ks 5,72 €

1/1

505

Koncovka

1J970-6-6-SM

1,000

Ks 6,81 €

1/1

506

Hydromotor

TK0800K4640AAAA

1,000

798,19
Ks
1/1
€

507

Hadica špirálová

SP12/075/K+S

1,000

Ks 32,49 € 1/1

508

Priechodka M25 13-18 mm

19 00 000 5192

1,000

Ks 0,68 €

1/1

509

Koncovka

1B170-6-6

1,000

Ks 4,44 €

1/1

510

Koncovka

1B170-8-8

1,000

Ks 6,34 €

1/1

511

Koncovka

1B170-10-10

1,000

Ks 7,34 €

1/1

512

Koncovka

1B170-12-12

1,000

Ks 9,35 €

1/1

513

Koncovka

1B170-16-16

1,000

Ks 10,86 € 1/1

514

Koncovka

1B270-12-12

1,000

Ks 7,09 €

1/1

515

Koncovka

1C970-20-12

1,000

Ks 3,59 €

1/1

516

Koncovka

1JC70-12-12-SM

1,000

Ks 7,69 €

1/1

517

L-kus ORFS s maticou

16R6LO-S

1,000

Ks 25,62 € 1/1

518

Koncovka

1J770-12-12-SM

1,000

Ks 8,79 €

519

Koncovka

1J770-16-16-SM

1,000

Ks 14,13 € 1/1

520

Koncovka

1J748-4-4

1,000

Ks 2,59 €

1/1

521

Koncovka

1J748-8-6

1,000

Ks 3,58 €

1/1

522

Koncovka

1J748-8-8

1,000

Ks 3,22 €

1/1

523

Koncovka

1J748-10-8

1,000

Ks 5,63 €

1/1

524

Koncovka

1J748-10-10

1,000

Ks 5,52 €

1/1

525

Koncovka

1J748-12-12

1,000

Ks 6,79 €

1/1

526

Koncovka

1J748-16-16

1,000

Ks 13,80 € 1/1

527

Koncovka

1J948-4-4

1,000

Ks 2,49 €

1/1

528

Koncovka

1J948-8-6

1,000

Ks 3,21 €

1/1

529

Koncovka

1J948-8-8

1,000

Ks 3,09 €

1/1

530

Koncovka

1J948-10-8

1,000

Ks 4,84 €

1/1

531

Koncovka

1J948-10-10

1,000

Ks 5,38 €

1/1

532

Koncovka

1J948-12-10

1,000

Ks 6,26 €

1/1

533

Koncovka

1J948-12-12

1,000

Ks 6,95 €

1/1

534

Koncovka

1EC48-4-4

1,000

Ks 2,04 €

1/1

535

Koncovka

1EC48-16-16

1,000

Ks 12,94 € 1/1

536

Koncovka

1B248-20-20

1,000

Ks 18,62 € 1/1

537

Koncovka

1C948-8-4

1,000

Ks 1,16 €

1/1

538

Koncovka

11C48-16-8

1,000

Ks 3,54 €

1/1

539

Koncovka

11C48-25-12

1,000

Ks 6,66 €

1/1

540

Koncovka

11573-16-16

1,000

Ks 13,94 € 1/1

541

Koncovka

16A73-16-16-1P

1,000

Ks 11,05 € 1/1

542

Vložka

MF1003P10NB

1,000

Ks 19,47 € 1/1

543

Hrdlo M42x2-TR42L

GEO42LM42x2OMDCF

1,000

Ks 8,36 €

544

Koncovka

11548-20-20

1,000

Ks 13,15 € 1/1

545

Koncovka

11548-24-20

1,000

Ks 20,85 € 1/1

1/1

1/1
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546

Koncovka

11548-24-24

1,000

Ks 18,52 € 1/1

547

Koncovka

16A73-20-20-1P

1,000

Ks 15,19 € 1/1

548

Koncovka

16A73-24-20-1P

1,000

Ks 25,91 € 1/1

549

Koncovka

16N73-12-16-1P

1,000

Ks 18,47 € 1/1

550

Koncovka

16N73-20-16

1,000

Ks 20,09 € 1/1

551

Koncovka

16N73-20-20

1,000

Ks 24,02 € 1/1

552

Koncovka

16N73-24-20

1,000

Ks 31,61 € 1/1

553

Koncovka

10670-8-8-SM

1,000

Ks 3,50 €

1/1

554

Koncovka

10670-10-10-SM

1,000

Ks 3,64 €

1/1

555

Koncovka

10670-10-6-SM

1,000

Ks 14,79 € 1/1

556

Koncovka

10670-10-8-SM

1,000

Ks 4,49 €

1/1

557

Koncovka

10670-12-10-SM

1,000

Ks 3,86 €

1/1

558

Koncovka

13770-8-8-SM

1,000

Ks 9,35 €

1/1

559

Koncovka

13770-10-10-SM

1,000

Ks 14,38 € 1/1

560

Koncovka

13770-10-8-SM

1,000

Ks 12,61 € 1/1

561

Koncovka

13970-6-6-SM

1,000

Ks 8,95 €

1/1

562

Koncovka

13970-8-8-SM

1,000

Ks 9,48 €

1/1

563

Koncovka

13970-10-8-SM

1,000

Ks 8,39 €

1/1

564

Koncovka

13970-12-12-SM

1,000

Ks 8,34 €

1/1

565

Koncovka

13970-16-16-SM

1,000

Ks 14,40 € 1/1

566

Koncovka

1D970-12-12

1,000

Ks 4,44 €

1/1

567

Koncovka

1D970-16-16

1,000

Ks 6,45 €

1/1

568

Koncovka

1D270-14-6

1,000

Ks 2,17 €

1/1

569

Hrdlo M33x2/TR25S

GE25SMEDOMDCF

1,000

Ks 3,63 €

1/1

570

Hrdlo

GE08SMEDOMDCF

1,000

Ks 0,78 €

1/1

571

1208R4 - hydraulická kocka oceľová

KOCKA1208REV4-11

1,000

Ks 93,70 € 1/1

572

Regulátor 24VDC 1,4A /PWM/

XPRO934

1,000

Ks

573

Uhlové hrdlo

12-8C4OMLOS

1,000

Ks 15,95 € 1/1

574

Jednosmerný ventil

CRU0400

1,000

Ks 13,61 € 1/1

575

Ručné čerpadlo k KARRY-KRIMP 1

82C-2HP

1,000

Ks

576

Príruba uhlová SFL 90 DN25

11948-20-16

1,000

Ks 16,93 € 1/1

577

T-kus

T10SCFX

1,000

Ks 2,73 €

1/1

578

DKR 45 DN10 uhlová hadicová koncovka

1B148-8-6

1,000

Ks 8,93 €

1/1

579

Koncovka

1J970-10-10-SM

1,000

Ks 8,94 €

1/1

580

Koncovka

16N70-16-16-1P

1,000

Ks 13,30 € 1/1

581

Koncovka(DKOS DN32)

1C973-30-20

1,000

Ks 27,65 € 1/1

582

Koncovka

13948-12-12

1,000

Ks 5,80 €

1/1

583

Koncovka

13770-6-6-SM

1,000

Ks 9,21 €

1/1

584

Koncovka

1MZ48-8-8

1,000

Ks 60,19 € 1/1

585

Koncovka

16A73-20-16-1P

1,000

Ks 14,89 € 1/1

586

Hrdlo ORFS (G1, 1 7/16)

16F42EDMLOS

1,000

Ks 5,87 €

587

Koncovka

1J948-16-12

1,000

Ks 11,37 € 1/1

588

Koncovka

1J948-16-16

1,000

Ks 13,80 € 1/1

589

Koncovka

14948-12-4

1,000

Ks 4,95 €

1/1

590

Koncovka

14948-16-6

1,000

Ks 8,10 €

1/1

591

Koncovka

14948-18-8

1,000

Ks 5,54 €

1/1

592

Koncovka

1MZ48-4-4

1,000

Ks 28,23 € 1/1

103,40
1/1
€

204,29
1/1
€

1/1
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593

Koncovka

1MZ48-6-6

1,000

Ks 35,48 € 1/1

594

Koncovka

10C73-25-12

1,000

Ks 10,81 € 1/1

595

Koncovka

10C73-30-16

1,000

Ks 15,80 € 1/1

596

Koncovka

10C73-38-20

1,000

Ks 25,21 € 1/1

597

Koncovka

11C73-25-12

1,000

Ks 10,99 € 1/1

598

Koncovka

11C73-30-16

1,000

Ks 14,48 € 1/1

599

Koncovka

11C73-38-20

1,000

Ks 20,15 € 1/1

600

Hadicová koncovka

1D273-20-12

1,000

Ks 13,06 € 1/1

601

Hadicová koncovka

1D273-25-12

1,000

Ks 5,67 €

1/1

602

Hadicová koncovka

1D273-30-16

1,000

Ks 8,33 €

1/1

603

Hadicová koncovka

1D273-38-20

1,000

Ks 15,69 € 1/1

604

Koncovka

19273-12-12

1,000

Ks 6,13 €

605

Koncovka

19273-20-20

1,000

Ks 28,62 € 1/1

606

Koncovka

1B273-12-12

1,000

Ks 12,88 € 1/1

607

Koncovka

1B273-20-20

1,000

Ks 25,97 € 1/1

608

Koncovka

1D973-12-12

1,000

Ks 8,91 €

609

Koncovka

1D973-16-16

1,000

Ks 13,81 € 1/1

610

Koncovka

1D973-20-20

1,000

Ks 31,60 € 1/1

611

Koncovka

10373-12-12-SM

1,000

Ks 14,98 € 1/1

612

Koncovka

10373-20-16

1,000

Ks 22,26 € 1/1

613

Koncovka

10673-12-12-SM

1,000

Ks 6,64 €

614

Koncovka

10673-20-20-SM

1,000

Ks 21,76 € 1/1

615

Koncovka

10673-16-12

1,000

Ks 10,81 € 1/1

616

Hadicová koncovka

13973-12-12-SM

1,000

Ks 22,73 € 1/1

617

Hadicová koncovka

13973-16-16-SM

1,000

Ks 17,13 € 1/1

618

Hadicová koncovka

13973-20-20-SM

1,000

Ks 37,04 € 1/1

619

Koncovka

11573-12-12

1,000

Ks 7,71 €

620

Koncovka

11573-16-12-1P

1,000

Ks 12,69 € 1/1

621

Koncovka

11973-12-12-1P

1,000

Ks 16,16 € 1/1

622

Koncovka

16A73-12-12-1P

1,000

Ks 8,52 €

623

Koncovka

16A73-12-16-1P

1,000

Ks 12,76 € 1/1

624

Koncovka

16A73-16-20-1P

1,000

Ks 21,43 € 1/1

625

Olejoznak

LVA20TAPM12S01

1,000

Ks 11,94 € 1/1

626

Hrdlo

GE22LR1EDOMDCF

1,000

Ks 12,23 € 1/1

627

Koncovka

1J770-6-6-SM

1,000

Ks 5,68 €

1/1

628

Koncovka

1J770-8-8-SM

1,000

Ks 6,07 €

1/1

629

Koncovka

1J770-10-10-SM

1,000

Ks 11,22 € 1/1

630

Koncovka

1J770-10-8-SM

1,000

Ks 13,16 € 1/1

631

Koncovka

1J770-12-10-SM

1,000

Ks 6,42 €

1/1

632

Rúrka presná, pozinkovaná

R15X1.5CF

0,200

m 0,52 €

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

633

Syntheso GLEP 1

12142-Pl

2
100,000 Kg
1/1
275,05

634

Klubersynth UH1 4-46

96052-B

40,000

635

Lusin Cable Spray Ultra

150154

190,000 Ks 733,84 1/1

636

Polylub GLY 501

20285-D

6,000

Kg 511,63 1/1

637

Klubersynth UH1 14-1600

96038-D

11,000

Kg 477,99 1/1

638

Oxigenoex S 4

13058-D

1,500

Kg 379,85 1/1

639

Kluberoil GEM 1-460

30155-B

40,000

l

l

851,07 1/1

358,55 1/1
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640

Paraliq P 40 - spray

81171

36,000

Ks 352,55 1/1

641

Grafloscon CA 901 Ultra-spray

81229

24,000

Ks 305,72 1/1

642

Wolfrakote Top Fluid

985003-B

5,000

l

643

Kontasynth BA 100 - Spray

81225

11,000

Ks 286,05 1/1

644

Klubersynth GH 6-220

12161-Bl

20,000

l

645

Paraliq GTE 703

22148-PE

0,900

Kg 225,36 1/1

646

Altemp Q NB 50

5011-F

1,800

Kg 200,92 1/1

647

Syntheso PRO AA 2

6025-D

2,000

Kg 193,95 1/1

648

Isoflex Topas L 152

4144-D

2,000

Kg 185,62 1/1

649

Hotemp 2000

2087-B

5,000

l

650

Klubersynth VR 69-252

12170-D

4,000

Kg 175,04 1/1

651

QUIETSCH-EX-SPRAY

81071-S

18,000

Ks 174,07 1/1

652

SYNTHESO W - SPRAY

81034-S

12,000

Ks 155,49 1/1

653

LB 100 Flussig

10000006-DR

30,000

Kg 155,47 1/1

654

Klubersynth GH 6-460

12163-B5

10,000

l

655

Centoplex H 0

20011-D

5,000

Kg 149,66 1/1

656

Klubersynth UH1 64-1302

96049-D

3,000

Kg 140,46 1/1

657

Kluberbio Z 2-5-SPRAY

81223-S

12,000

Ks 135,12 1/1

658

Kluberpaste HEL 46-450

89032-D

1,500

Kg 133,83 1/1

659

Solutin NR

120037-Pu

3,000

l

660

Polylub HVT 50 A Spray

81041

6,000

Ks 120,62 1/1

661

Wolfracoat C Spray

81150-S

6,000

Ks 120,24 1/1

662

Contrakor Fluid H1

47044-B5

5,000

l

119,55 1/1

663

Kluberoil 4 UH1-220 N

29042-B5

5,000

l

116,11 1/1

664

Molybkombin UMF T 4 -spray

81005

4,000

Ks 108,10 1/1

665

LB 100 Flussig

10000006-PE

11,500

l

666

Kluberoil 4 UH1-1500 N Spray

81263

6,000

Ks 98,56

1/1

667

Klubersynth UH1 14-151

96037-D

2,000

Kg 97,00

1/1

668

Klubertop TH 01 Komponente B

099148-Al

1,000

l

91,77

1/1

669

Wolfracoat C

99113-D

1,200

Kg 90,12

1/1

670

Klubersynth UH1 14-31

96029-D

2,000

Kg 89,96

1/1

671

Unisilkon GLK 112

22169-D

1,000

Kg 89,84

1/1

672

Microlube GL 261 Spray

120101-S

6,000

Ks 83,92

1/1

673

Contrakor A 40 F-Spray

120124

5,000

Ks 75,60

1/1

674

Centoplex 2 EP

20071-D

3,000

Kg 74,29

1/1

675

Wolfrakote TOP

89010-D

1,500

Kg 68,93

1/1

676

Unisilkon M 2000 Spray

81161-S

7,000

Ks 66,59

1/1

677

G Start Spray

410001

11,000

Ks 61,77

1/1

678

Kluberplex BE 31-502

17126-D

1,000

Kg 56,91

1/1

679

Kluberbio CA 2-100-SPRAY

81236-S

4,000

Ks 53,44

1/1

680

Staburags NBU 30 PTM

17069-T

0,350

Kg 47,68

1/1

681

FLUOROPAN T 20-SPRAY

120129-S

2,000

Ks 46,18

1/1

682

Kluberpaste UH1 96-402

5116-PE

0,320

Kg 41,02

1/1

683

Wolfrakote SSP spray

120102

4,000

Ks 34,88

1/1

684

Kluberlub BE 41-542

20269-D

1,000

Kg 33,22

1/1

685

Stabutherm GH 461

20500-Ft.

0,800

Kg 30,23

1/1

686

Kluberoil 4 UH1-15 Spray

81240

2,000

Ks 29,56

1/1

687

Centoplex 2

20062-D

1,000

Kg 19,03

1/1

289,64 1/1

252,00 1/1

178,77 1/1

151,02 1/1

122,51 1/1

105,96 1/1

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

Deň vydania: 19.10.2016

81259

1,000

Ks 14,16

1/1

POHĽADÁVKA Z ÚČTU
por.č.

1

Zostatok
k
Mena
14.10.2013

Číslo účtu

€

5,87

Súpisová
hodnota

Banka

205100005/1111 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

5,87 €

K023967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mattertajová Vladimíra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kríková 8696/10, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/37/2015 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/37/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Marek Piršel so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, ako správca úpadcu Vladimíra
Mattertajová, nar. 24.05.1970, bytom: Kríková 8696/10, 821 07 Bratislava (ďalej len ,,Úpadca“), v konkurznom
konaní 8K/37/2015 týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamujem účastníkom konkurzného konania, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok dňa 14.10.2016 som do zoznamu pohľadávok zapísal
nasledovnú pohľadávku:
Por.
číslo

Istina

1.

2.041,285
€

Úroky

Úroky
omeškania

z Poplatok
omeškania

z Náklady
uplatnenia

z Celková
veriteľa

suma

2.041,285 €

pre
Označenie pohľadávky
Nedoplatok
na
zálohových
platbách za byt
rok 2013
rok 2014
rok 2015/1-8

Mgr. Marek Piršel - správca

K023968
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Homolya
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.H.Škultétyho 303/23, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Martina Šufliarska
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 1K 94/2015 S1318
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 94/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: Finančná hotovosť vložená úpadcom na bežný účet konkurznej podstaty dňa 14.10.2016 v čiastke 60,00 €.
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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Ing. Martina Šufliarska, SKP

K023969
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ŠTICH spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čulenova 3, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 471 127
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/81/2014 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/81/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej kancelárie Južná trieda 48,
040 01 Košice, správca úpadcu Š T I CH spol. s r.o. so sídlom Čulenova 3, 066 01 Humenné, IČO: 36 471 127
podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZKR“) oznamuje, že pohľadávky veriteľa Europrojekt Lambda 11 SK,
s.r.o., so sídlom Toryská 5, 040 11 Košice – mestská časť Západ, IČO: 35 873 060, zast. GRABAN, TORMA &
PARTNERS s.r.o. so sídlom Kováčska 53, 040 01 Košice, IČO: 36 730 564 doručené správcovi po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty boli zapísané do zoznamu pohľadávok vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR, a to
pohľadávka v celkovej sume 2.927,20 EUR (zapísaná do Zoznamu pohľadávok pod p.č. 60).

K023970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ŠTICH spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čulenova 3, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 471 127
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/81/2014 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/81/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej kancelárie Južná trieda 48,
040 01 Košice, správca úpadcu Š T I CH spol. s r.o. so sídlom Čulenova 3, 066 01 Humenné, IČO: 36 471 127
podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZKR“) oznamuje, že pohľadávky veriteľa Sallerova výstavba, spol. s r.o.,
so sídlom Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice, IČO: 161 88 926, Česká Republika, zast. GRABAN, TORMA &
PARTNERS s.r.o. so sídlom Kováčska 53, 040 01 Košice, IČO: 36 730 564 doručené správcovi po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty boli zapísané do zoznamu pohľadávok vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR, a to
pohľadávka v celkovej sume 2.284,37 EUR (zapísaná do Zoznamu pohľadávok pod p.č. 59).

K023971
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ŠTICH spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čulenova 3, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 471 127

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/81/2014 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/81/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej kancelárie Južná trieda 48,
040 01 Košice, správca úpadcu Š T I CH spol. s r.o. so sídlom Čulenova 3, 066 01 Humenné, IČO: 36 471 127
podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZKR“) oznamuje, že pohľadávky veriteľa Sallerova výstavba – Invest I,
spol. s r.o., so sídlom Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice, IČO: 254 44 867, Česká Republika, zast. GRABAN,
TORMA & PARTNERS s.r.o. so sídlom Kováčska 53, 040 01 Košice, IČO: 36 730 564 doručené správcovi po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty boli zapísané do zoznamu pohľadávok vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR,
a to pohľadávka v celkovej sume 36.125,69 EUR (zapísaná do Zoznamu pohľadávok pod p.č. 58).

K023972
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoločnosť
Kežmarok v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slavkovská cesta 57, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 672 019
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 4K/7/2016 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/7/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Nehnuteľnosti k 14.10.2016 - Pozemok
Súpisová zložka Druh
majetku č.
pozemku

4

Výmera v
Štát
m2

Orná pôda 2299

Slovenská
republika

obec

Katastrálne
územie

Kežmarok Kežmarok

List
vlastníctva

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky podiel Súpisová
úpadcu
hodnota

4783

7197

2123/299 - in z celku 21230 Eur

K023973
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoločnosť
Kežmarok v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slavkovská cesta 57, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 672 019
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 4K/7/2016 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/7/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
Nehnuteľnosti k
14.10.2016 - Stavba
Súpiso
vá

Orientač

Katastrál List

Súpisné

Parceln

Spoluvlastní

Súpisová

Číslo
Zabezpeče zabezpeče

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vá
zložka Popis
majetku
č.

1

Štát

Obec

Slovens
Poľné
ká
hnojisk
Ľubica
republik
o
a

Ulica

Konkurzy a reštrukturalizácie
Katastrál List
Orientač
Súpisné
ne
vlastníct
né číslo
číslo
územie va

Ľubica

3416

Deň vydania: 19.10.2016

Spoluvlastní
Parceln
Súpisová
cky podiel
é číslo
hodnota
úpadcu

6850/2

1/1 - ina z
celku

5000 Eur

Zabezpeče zabezpeče
ný veriteľ nej
pohľadávky

Slovenská
rebublika Daňový
16
úrad
Prešov

Nehnuteľnosti k
14.10.2016 - Pozemok
Súpiso
Súpiso
Číslo
vá
Druh
Katastrál List
Spoluvlastní
Výmera
Parcelné
vá
Zabezpečen zabezpeče
zložka pozem
Štát
obec
ne
vlastníctv
cky podiel
v m2
číslo
hodnot ý veriteľ
nej
majetku ku
územie a
úpadcu
a
pohľadávky
č.
Slovens
Slovenská
Orná
ká
Kežmar Kežmaro
2/6 - in z
rebublika 2
939
4616
5442/1
313 Eur
16
pôda
republik ok
k
celku
Daňový úrad
a
Prešov
Slovens
Slovenská
Orná
ká
Kežmar Kežmaro
1/3 - ina z
1011,3 rebublika 3
3034
3993
5467
16
pôda
republik ok
k
celku
3 Eur Daňový úrad
a
Prešov
Zabezpečený veriteľ Slovenská republika - Daňový úrad Prešov má poriadie zabezpečovacie práva: prvé v poradí, druh zabezpčovacieho
práva: záložné právo, zabezpečená suma: 853 606,65 Eur.

K023974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Šlapáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikov rad 469/13, 935 26 Starý Tekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K41/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K 41/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr.Tatiana Timoranská, so sídlom kanc.: Podzámska 32, Nové Zámky, správca úpadcu: Anna Šlapáková, nar.
17.5.1959, bytom Palárikov rad 469/13, 935 26 Starý Tekov zvoláva schôdzu veriteľov na deň 8.11.2016 o
10,00 hod. Schôdza sa uskutoční na adrese veriteľa Poštová banka a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava - Karlova
ves.
Program schôdze: 1. Voľba zástupcu veriteľov.
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.

K023975
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DEVELOPMENT 1, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Saratovská 3, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 841 885
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/17/2016 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/17/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Alexandra Molnárová, správca konkurznej podstaty úpadcu: DEVELOPMENT 1, s.r.o., so sídlom Saratovská
3, 841 02 Bratislava, IČO: 35 841 885, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k.
8K/17/2016, týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len "ZKR"), ktorá sa bude konať
dňa 29.11.2016 (utorok) o 11.00 hod. v kancelárii správcu: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, 4. poschodie.
Program schôdze je nasledovný:
1. Otvorenie schôdze,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3. Voľba veriteľského výboru v zmysle § 37 ods. 1 ZKR,
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ods. 1 ZKR,
5. Záver.
Veritelia fyzické osoby pri prezentácii predložia doklad totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny výpis
z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov
predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Alexandra Molnárová, správca.

K023976
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jelka Királyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1959
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/9/2016 S 1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/9/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty - doplnenie
Typ súpisovej zložky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma: neurčená; určiteľná s poukazom na § 156 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „Exekučný poriadok“)
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: záväzok súdneho exekútora vydať výťažok z dražby (rozdeľovanú podstatu) nehnuteľností
zapísaných na LV č. 3075, okres: Partizánske, obec: Partizánske, k.ú.: Partizánske (dražba uskutočnená dňa
05.04.2016) z dôvodu schválenia príklepu udeleného vydražiteľovi JADOP TRANS s.r.o. uznesením Okresného
súdu Partizánske, sp. zn. 6Er/156/2015 (§ 49 ods. 2 ZoKR v spojení s § 156 Exekučného poriadku)
Dlžník (súdny exekútor): JUDr. Miloš Kabáč, súdny exekútor, Exekútorský úrad Považská Bystrica, Mládežnícka
325/23, 017 01 Považská Bystrica
Súpisová hodnota: 25.000,00 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SKKS, k.s., správca

K023977
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Čihák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rumanová 67, 951 37 Rumanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Zbehy 480, 951 42 Zbehy
Spisová značka správcovského spisu: 32K/48/2015 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/48/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu Vladimír Čihák, nar. 05.07.1985, bytom č. 67, 951 37 Rumanová v súlase s § 28 ods.3 ZKR
oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľa doručené po uplynutí základnej
lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom: Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 803, prihlásená
prihláškou pohľadávky pod por. č. 1 v celkovej výške 1.285,62 Eur
JUDr. Marián Dobiš, správca

K023978
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LYCON CONSULTING, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 586 081
Obchodné meno správcu:
TETRA INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Kuzmányho 29, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/10/2016 S1661
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/10/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica o priebehu prvého zasadnutia veriteľského výboru v konkurznej veci úpadcu: LYCON
CONSULTING, s.r.o. v konkurze, so sídlom Žižkova 6, 040 01 Košice, IČO: 36 586 081 (ďalej v texte aj ako
„úpadca“ v príslušnom gramatickom tvare), vedenej na Okresnom súde Košice I, pod sp. zn.: 26K/10/2016,
konaného vo štvrtok dňa 13.10.2016 o 14.25 hod. v kancelárii správcu TETRA INSOLVENCY, k.s., na 1.
poschodí obchodného centra LIPA: Kuzmányho 29, 040 01 Košice, sp. zn. správcu: 26K/10/2016 S1661.
Správca na úvod skonštatoval, že toto prvé zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v súlade s ustanoveniami §
38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení (ďalej v texte aj ako „ZKR“) za účelom zvolenia predsedu veriteľského výboru.
Prítomní členovia veriteľského výboru:
1. ČSOB Leasing, a.s., so sídlom Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava 1, IČO: 35 704 713,
2. UniCredit Leasing Slovakia, a.s., so sídlom Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35 730 978,
3. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874.
Následne bol veriteľskému výboru predložený návrh na voľbu veriteľa ČSOB Leasing, a.s., so sídlom Panónska
cesta 11, 852 01 Bratislava 1, IČO: 35 704 713, za predsedu veriteľského výboru.
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Pri následnej voľbe predsedu veriteľského výboru veriteľský výbor jednomyseľne prijalo toto
UZNESENIE
Veriteľský výbor v konkurznej veci úpadcu LYCON CONSULTING, s.r.o. v konkurze, so sídlom Žižkova 6,
040 01 Košice, IČO: 36 586 081, vedenej na Okresnom súde Košice I, pod sp. zn.: 26K/10/2016, volí za svojho
predsedu veriteľa ČSOB Leasing, a.s., so sídlom Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava 1, IČO: 35 704 713, teda
výsledok hlasovania je nasledujúci:
za: 3 (tri) hlasy,
proti: 0 (nula) hlasov,
zdržal sa hlasovania: 0.

Za predsedu veriteľského výboru LYCON CONSULTING, s.r.o. v konkurze:
ČSOB Leasing, a.s.
v.z. SOUKENÍK – ŠTRPKA s.r.o.
poverená Mgr. Ela Štrompfová

K023979
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Štefaňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 5, 059 71 Ľubica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.4.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 2K/83/2015 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/83/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca týmto 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 pohľadávka
prihlásená veriteľom:
ČSOB Leasing, a.s., so sídlom Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO: 35 704 713, s celkovou prihlásenou
sumou vo výške 71567,75 EUR,
ktorá bola u správcu prihlásená po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok.
V Poprade dňa 17.10.2016
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca
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K023980
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Giuseppe Colpani
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 845/13, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 4K/35/2016 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/35/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Popis: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 1236,12 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Úhrada na účet Okresného súdu Prešov
Dlžník: Okresný súd Prešov
Súpisová hodnota: 1236,12 EUR
Deň zapísania do súpisu: 17.10.2016
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)

Súpisová zložka č. 2
Popis: Peňažná pohľadávka - Nevyčerpaná časť preddavku
Celková suma: 663,88 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Úhrada na účet Okresného súdu Prešov
Dlžník: Okresný súd Prešov
Súpisová hodnota: 663,88 EUR
Deň zapísania do súpisu: 17.10.2016
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)

V Poprade dňa 17.10.2016
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca
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K023981
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Keppert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petzvalova 8502/43D, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing.Mgr. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K/12/2016 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/12/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty:
1. Peňažná pohľadávka priznaná Rozsudkom Okresného súdu v Žiline pod č. 14C/42/2014-29 zo dňa 10.06.2016,
Rozhodnutie nadobudlo Právoplatnosť dňa 09.08.2014 a vykonateľnosť dňa 13.08.2014.
Dlžník: Martin Martinček, nar. 20.05.1981, J. Hronca 3365/19, Žilina
Súpisová hodnota vo výške : 2 500 Eur spolu s 8,75 %tým ročným úrokom z omeškania od 01.02.2013, spolu s 150
Eur trovy konania.
2. Hnuteľná vec: osobný automobil značky FIAT PUNTO 188/AXA1A/00E, EČ: TV862CT, VIN ZFA
18800002108035, ŠPZ : ZA 136 CP.
Súpisová hodnota majetku: 500 Eur.
V Martine, dňa 16.10.2016
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová

K023982
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Burianová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 595/4-7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/27/2016 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/27/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
P.č.

Celková
suma

Mena Právny dôvod

Dlžník (zamestnávateľ)

príjem úpadcu z pracovného pomeru v mesiaci

Súpisová
hodnota

Typ zložky

Gabor spol. s r.o., so sídlom ul.
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príjem úpadcu z pracovného pomeru v mesiaci
september 2016 v rozsahu, v akom môže byť v
EUR
zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou

Gabor spol. s r.o., so sídlom ul.
J.Gabora 1, 957 01 Bánovce nad
Bebravou, IČO: 36 322 067

Deň vydania: 19.10.2016

67,08 €

Peňažná
pohľadávka

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K023983
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JANREX, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúky 149, 020 53 Lúky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 727 041
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/31/2014 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/31/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
poradové číslo
označenie
súpisová hodnota / EUR
dôvod zápisu
poznámka spornosti
Deň zapísania:

3.
Iná majetková hodnota: kreditný úrok
0,02 EUR
Majetok podliehajúci konkurzu
10.10.2016

poradové číslo
označenie
súpisová hodnota / EUR
dôvod zápisu
poznámka spornosti
Deň zapísania:

4.
Iná majetková hodnota: kreditný úrok
0,04 EUR
Majetok podliehajúci konkurzu
10.10.2016

poradové číslo
označenie
súpisová hodnota / EUR
dôvod zápisu
poznámka spornosti
Deň zapísania:

5.
Iná majetková hodnota: kreditný úrok
0,04 EUR
Majetok podliehajúci konkurzu
10.10.2016

poradové číslo
označenie
súpisová hodnota / EUR
dôvod zápisu
poznámka spornosti
Deň zapísania:

6.
Iná majetková hodnota: kreditný úrok
0,04 EUR
Majetok podliehajúci konkurzu
10.10.2016

poradové číslo

7.
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označenie
súpisová hodnota / EUR
dôvod zápisu
poznámka spornosti
Deň zapísania:

Iná majetková hodnota: kreditný úrok
0,04 EUR
Majetok podliehajúci konkurzu
10.10.2016

poradové číslo
označenie
súpisová hodnota / EUR
dôvod zápisu
poznámka spornosti
Deň zapísania:

8.
Iná majetková hodnota: kreditný úrok
0,04 EUR
Majetok podliehajúci konkurzu
10.10.2016

poradové číslo
označenie
súpisová hodnota / EUR
dôvod zápisu
poznámka spornosti
Deň zapísania:

9.
Iná majetková hodnota: kreditný úrok
0,03 EUR
Majetok podliehajúci konkurzu
10.10.2016

poradové číslo
označenie
súpisová hodnota / EUR
dôvod zápisu
poznámka spornosti
Deň zapísania:

10.
Iná majetková hodnota: kreditný úrok
0,03 EUR
Majetok podliehajúci konkurzu
10.10.2016

poradové číslo
označenie
súpisová hodnota / EUR
dôvod zápisu
poznámka spornosti
Deň zapísania:

11.
Iná majetková hodnota: kreditný úrok
0,02 EUR
Majetok podliehajúci konkurzu
10.10.2016

Deň vydania: 19.10.2016

K023984
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MäsKo, a.s., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická 49, 820 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 361 374
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ňuňuk
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/17/2014 S1515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/17/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

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

96

Obchodný vestník 201/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.10.2016

I. Úvod
V právnej MäsKo, a.s., so sídlom Košická 49, 820 06 Bratislava, IČO: 31 361 374 (ďalej len „Úpadca“), vedenej na
Okresnom súde Bratislava I pod. sp. zn. 8K/17/2014 (ďalej aj ako „Úpadca“) Vám týmto v zmysle ustanovenia §
101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) ako zvolenému zástupcovi veriteľov
vykonávajúcemu pôsobnosť veriteľského výboru predkladám na základe ďalej uvedených skutočností tento návrh
konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
Podkladom pre uvedený postup sú tieto skutočnosti:
·

·
·

k dnešnému dňu neprebiehajú žiadne konania o určenie popretých pohľadávok, ktoré by mohli mať vplyv na
výšku rozvrhu konečného výťažku z dôvodu, že prebiehajúce konania o určenie popretých pohľadávok sa
týkajú výlučne veriteľov spriaznených s dlžníkom, ktorých pohľadávky by boli s poukazom na ust. § 95 ods.
3 ZKR uspokojované v poradí ako podriadené pohľadávky, t.j. boli by uspokojované až v prípade, ak
z dosiahnutého výťažku boli uspokojené všetky ostatné zistené pohľadávky;
k dnešnému dňu neprebiehajú žiadne konania, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu;
sú známe všetky pohľadávky proti všeobecnej podstate.

II. Súpis všeobecnej podstaty
V rámci konkurzu došlo k speňaženiu majetku postupne zapísanému v súpise všeobecnej podstaty. V priebehu
konkurzného konania, boli vykonané všetky dostupné zisťovania, z ktorých by bolo možné zistiť prípadný ďalší
majetok Úpadcu. Uvedené zisťovania boli vykonávané rovnako za účelom posudzovania prípadných úkonov, pri
ktorých by bolo odôvodnene možné predpokladať odporovateľnosť. Všetky tieto skutočnosti boli predmetom
priebežných správ o stave konania posielaných konajúcemu súdu, resp. tlmočené veriteľom zúčastneným na prvej
schôdzi veriteľov.
Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 190/2014 dňa 06.10.2014, č. 100/2015 dňa
28.05.2015 a 189/2015 dňa 02.10.2015 tvorí prílohu č. 1 tohto rozvrhu.
III. Pohľadávky proti podstate
Nakoľko žiadna z pohľadávok proti podstate nemala charakter umožňujúci jej priradenie ku konkrétnej súpisovej
zložke majetku, sú všetky vzniknuté pohľadávky proti podstate rozpočítané medzi všetky súpisové zložky majetku
podľa ich vzájomnej hodnoty, pričom ich prehľad tvorí prílohu č. 2.
IV. Pohľadávky veriteľov
Počas lehoty určenej na prihlasovanie pohľadávok si svoje pohľadávky prihlásilo celkovo 29 veriteľov s 387
doručenými prihláškami pohľadávok v celkovej sume prihlasovaných pohľadávok 2.044.219,91 €, pričom zoznam
pohľadávok tvorí prílohu č. 3.
Žiadna z pohľadávok prihlásených veriteľmi nebola zabezpečená akýmkoľvek druhom zabezpečovacieho práva.
Rovnako uvedené pohľadávky neboli podmienené.
Pohľadávky celkovo 7 veriteľov majú uznané poradie D na tom základe, že predstavujú pohľadávky, ktoré sú
s poukazom na ust. § 95 ods. 3 ZKR uspokojované v poradí ako podriadené pohľadávky (zmluvné pokuty
a pohľadávky veriteľov spriaznených s dlžníkom).
V. Speňaženie majetku
Na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov bol majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty pod číslami 1
až 39 speňažený formou predaja podniku en bloc v rámci VII. kola ponukového konania, pričom výťažok dosiahol
sumu 200.000 €.
Súpisová položka č. 40 bola speňažená osobitne priamym predajom za cenu 1.000,00 €.
K dosiahnutému výťažku je nutné ešte pripočítať ostávajúcu časť preddavku na úhradu odmeny a nákladov
predbežného správcu s sume 758,92 €.
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VI. Rozvrh
Na základe vyššie uvedených skutočností predstavuje výťažok všeobecnej podstaty celkovo sumu 201.758,92 €
znížený o pohľadávky proti podstate bez priradenia ku konkrétnej súpisovej zložke majetku v sume 41.853,52 €
sumu 159.905,40 €, ktorú na základe konečného zoznamu pohľadávok navrhujem rozdeliť nasledovne:

Označenie veriteľa

prihlásená zistená suma pre podiel prihlásenej sumy na celkovej Suma určená
poradie uspokojenia
sume prihlásených pohľadávok E
uspokojenie

BPT LEASING, a.s.
740 688,79 €
BPT LEASING, a.s. - Zmluvná
0,00 €
pokuta
Bratislavská
vodárenská
356,47 €
spoločnosť, a.s.
Centrálny depozitár cenných
1 875,14 €
papierov SR, a.s.
Doprastav,
a.s.
/v
1 795,73 €
reštrukturalizácii/
DÔVERA
zdravotná
2 705,71 €
poisťovňa, a.s.
Horváth Juraj
10 708,90 €
Koprda Štefan, Ing.
392,73 €
Kudlová Ľudmila
8 396,09 €
Kunštek Alojz
0,00 €
Kunštek Marek
0,00 €
Kunštek Michal
0,00 €
Kunšteková Marcela
0,00 €
Nagy Róbert
4 872,52 €
Obec Sekule
7 727,68 €
Podhradská Dana
0,00 €
Poštová banka, a.s.
224,00 €
Privizerová Elena
0,00 €
Skalková Dana
5 122,25 €
Sociálna poisťovňa
54 530,35 €
SOCIETAS, s.r.o.
1 277,35 €
SR- Daňový úrad Bratislava 20 909,07 €
SR-Krajský súd Bratislava
18,75 €
Suchánek Vladimír, JUDr.
0,00 €
Ščepánek Peter
7 799,93 €
Štorová Mária
7 724,65 €
Valentková Anna
2 159,25 €
Všeobecná
zdravotná
10 683,10 €
poisťovňa, a.s.
Zemek Dušan
13 569,72 €
ZSE Energia, a.s.
7731,69 €

na Pomer
uspokojenia

81,2809%

129 972,63 €

17,5475%

0,0000%

- €

0,0000%

0,0391%

62,55 €

17,5475%

0,2058%

329,04 €

17,5475%

0,1971%

315,11 €

17,5475%

0,2969%

474,79 €

17,5475%

1,1752%
0,0431%
0,9214%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,5347%
0,8480%
0,0000%
0,0246%
0,0000%
0,5621%
5,9840%
0,1402%
2,2945%
0,0021%
0,0000%
0,8559%
0,8477%
0,2369%

1 879,15 €
68,91 €
1 473,31 €
- €
- €
- €
- €
855,01 €
1 356,02 €
- €
39,31 €
- €
898,83 €
9 568,73 €
224,14 €
3 669,03 €
3,29 €
- €
1 368,70 €
1 355,49 €
378,90 €

17,5475%
17,5475%
17,5475%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
17,5475%
17,5475%
0,0000%
17,5475%
0,0000%
17,5475%
17,5475%
17,5475%
17,5475%
17,5475%
0,0000%
17,5475%
17,5475%
17,5475%

1,1723%

1 874,62 €

17,5475%

1,4891%
0,8485%

2 381,15 €
1 356,72 €

17,5475%
17,5475%

VII. Poučenie
V zmysle ustanovenia § 101 s poukazom na ustanovenie § 98 ZKR správca poučuje veriteľov, že do návrhu
konečného rozvrhu výťažku ako aj do správcovského spisu je možné nahliadať po predchádzajúcom telefonickom
dohovore (t.č. 0911/170222) na adrese kancelárie správcu: Cintorínska 22, 811 08 Bratislava. Zároveň správca
určuje lehotu 15 dní pre nezabezpečených veriteľov na uplatnenie odôvodnených námietok proti návrhu konečného
rozvrhu výťažku prostredníctvom zástupcu veriteľov.
VIII. Výzva
Správca zároveň vyzýva veriteľov úpadcu, aby v lehote a na adresu uvedenú vyššie mu oznámili svoje čísla účtov a
variabilných symbolov, pod ktorými má správca rozvrh výťažku odoslať. Po márnom uplynutí lehoty správca zašle
rozvrh výťažku na jemu známe čísla účtov veriteľov s uvedením čísla konkurzného konania ako variabilným
symbolom, prípadne poštovou poukážkou.
JUDr. Miroslav Ňuňuk, správca
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K023985
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Mikuláši
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakovec 370, 962 65 Hontianske Nemce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1986
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2K 38/2015 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K 38/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca úpadcu Matúš Mikuláši, nar. 12.02.1986, bytom Rakovec 370, 962 65 Hontianske Nemce, sp. zn. 2K
38/2015 zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty v časti „INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA –o nové súpisové
zložky:
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Č.
18.
19.
20.
21.

Popis
Mzda úpadcu za mesiac: apríl 2016 vo výške 361,37 €, podľa § 72 ods. 2 ZKR, deň zápisu 24.5.2016
Mzda úpadcu za mesiac: jún 2016 vo výške 326,36 €, podľa § 72 ods. 2 ZKR, deň zápisu 26.7.2016
Mzda úpadcu za mesiac: júl 2016 vo výške 358,94 €, podľa § 72 ods. 2 ZKR, deň zápisu 30.8.2016
Mzda úpadcu za mesiac: august 2016 vo výške 368,16 €, podľa §72 ods. 2 ZKR, deň zápisu 28.9.2016

Súpisová hodnota
361,37 €
326,36 €
358,94 €
368,16 €

V Rimavskej Sobote, dňa 14.10. 2016
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., správca
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