Obchodný vestník 214/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.11.2016

K025256
Spisová značka: 4K/40/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: NEW PRESENCE JEWELS SLOVAKIA, s.r.o. „v
likvidácii“, so sídlom Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 46 824 430, v mene ktorého koná likvidátor: Krzysztof
Maciej Giecold, nar. 06.11.1957, bytom alle de Chaponval 17, 785 90 NOISY-LE-ROI, Francúzska republika, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: NEW PRESENCE JEWELS SLOVAKIA, s.r.o. „v likvidácii“, so
sídlom Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 46 824 430,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: NEW PRESENCE JEWELS SLOVAKIA, s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 46 824 430.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 2.11.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K025257
Spisová značka: 6K/67/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Medina Tours s.r.o., so sídlom
Hlavná 918/2, 924 02 Galanta (predtým Pluhová 1, 831 03 Bratislava), IČO: 35 766 085, správcom ktorého je
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S
1673, o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu pri speňažovaní majetku úpadcu
rozhodol
Súd pri výkone pôsobnosti veriteľského výboru ukladá správcovi: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so
sídlom kancelárie Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S 1673 záväzný pokyn zorganizovať ponukové
konanie, v ktorom sa majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 60/2014 zo
dňa 27.03.2014, súpisové položky č. 3-5, 8-9, 11-12, 14-18, 22-25, 28-39: hnuteľné veci, budú speňažovať v zmysle
§ 92 ods. 1 písm. d) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, a to v 3 kolách, pričom v 1. kole sa predaj uskutoční za 100 % súpisovej hodnoty, v 2.
kole za 50 % súpisovej hodnoty, v 3. kole za najvyššiu ponúknutú cenu bez ohľadu na výšku súpisnej hodnoty a
povinnosť o vyhodnotení jednotlivých kôl ponukového konania písomne informovať súd.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.11.2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Mgr. Angela Balázsová, sudca
K025258
Spisová značka: 4K/43/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Henrieta Schmidtová, nar.
12.08.1975, bytom Lachova 7, 851 03 Bratislava, št. občan SR, správcom ktorého je: K.R.E. konkurzy a
reštrukturalizácie, v.o.s., so sídlom kancelárie Zelená 2, 811 01 Bratislava, IČO: 47 791 551, značka správcu S1716,
o vrátení nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu,
rozhodol

Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., so sídlom
kancelárie Zelená 2, 811 01 Bratislava, IČO: 47 791 551, značka správcu S1716, preddavok vo výške 663,88 €,
vedený pod položkou denníka D 19, pol. reg. 188/2016 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, a to po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.

Okresný súd Bratislava I dňa 2.11.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K025259
Spisová značka: 6K/36/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DELIVER PAPIER spol. s r.o., so
sídlom Dobrovičova 13, 811 09 Bratislava, IČO: 35 761 148, správcom ktorého je JUDr. Vojtech Agner, so sídlom
kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1690, o žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu
rozhodol
Súd pri výkone pôsobnosti príslušného orgánu udeľuje správcovi: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1690, súhlas s prijatím najvyššej ponuky účastníka verejného
ponukového konania: Ing. Milan Ranisavić, Grösslingova 2499/52, 811 09 Bratislava, pričom predmetom kúpy je
majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu zverejnený v Obchodnom vestníku pod číslom 29/2016 zo dňa
12.02.2016, súpisové položky č. 5 - 6: peňažné pohľadávky, speňažovaný v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zák. č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ako časť podniku spolu s majetkom zapísaným v súpise oddelenej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku pod
číslom 10/2015 zo dňa 16.01.2015, súpisové položky č. 1 a 2: nehnuteľnosti zapísané na LV č. 227, kat. územie
Kamenný Most za záujemcom ponúknutú cenu 2.500,- Eur v súlade s predloženým návrhom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.11.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K025260
Spisová značka: 4K/33/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: JETOIL, SE, so sídlom Malé Námestie 5000/5, 901 01
Malacky, IČO: 44 702 361, v mene ktorého koná likvidátor zo zoznamu správcov: JUDr. Martin Aksamit, so sídlom
kancelárie Michalská 14, 811 01 Bratislava, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: JETOIL, SE,
so sídlom Malé
Námestie
5000/5,
901 01 Malacky,
44 podľa
702 361,
o určení
odmeny
náhrady preukázaných
Vydáva
Ministerstvo
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Slovenskej IČO:
republiky
zákona
č. 200/2011
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výdavkov predbežnéhoa správcu,
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: JETOIL, SE, so sídlom Malé Námestie 5000/5, 901 01
Malacky, IČO: 44 702 361, v mene ktorého koná likvidátor zo zoznamu správcov: JUDr. Martin Aksamit, so sídlom
kancelárie Michalská 14, 811 01 Bratislava, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: JETOIL, SE,
so sídlom Malé Námestie 5000/5, 901 01 Malacky, IČO: 44 702 361, o určení odmeny a náhrady preukázaných
výdavkov predbežného správcu,
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Čechová Insolvency Services k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 4, 811 02
Bratislava, IČO: 47 250 771, značka správcu S1664, odmenu v celkovej výške 663,88 € a náhradu preukázaných
výdavkov v celkovej výške 29,02 €.
Súd ukladá štatutárnemu orgánu - správnej rade - predsedovi: Ján Vaškor, nar. 12.05.1977, bytom Malé Námestie
5000/5, 901 01 Malacky, št. občan SR, členovi: Ing. Andrea Zlochová, nar. 05.09.1963, bytom Bulíkova 2682/13, 851
04 Bratislava, št. občan SR, členovi: Ing. Tatiana Fodreková, nar. 24.03.1962, bytom Rusovská cesta 3903/56, 851
01 Bratislava, št. občan SR, a členovi: Ing. Ján Boďo, nar. 19.08.1949, bytom Pod Rovnicami 3245/21, 841 04
Bratislava, št. občan SR, dlžníka: JETOIL, SE, so sídlom Malé Námestie 5000/5, 901 01 Malacky, IČO: 44 702 361,
povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť predbežnému správcovi: Čechová Insolvency Services k.s., so sídlom
kancelárie Štúrova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 47 250 771, značka správcu S1664, odmenu v celkovej výške
692,90 €, a to do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch
vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

Okresný súd Bratislava I dňa 2.11.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K025261
Spisová značka: 6K/41/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jurčák Transport Spedition, s. r. o., so sídlom
Romanova 11, 851 02 Bratislava, IČO: 45 962 057, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Jurčák
Transport Spedition, s. r. o., so sídlom Romanova 11, 851 02 Bratislava, IČO: 45 962 057
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: Jurčák Transport Spedition, s. r. o., so sídlom Romanova 11, 851 02
Bratislava, IČO: 45 962 057, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia,
písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v
Obchodnom vestníku aj v prípade ak sa doručuje iným spôsobom. V odvolaní sa má popri všeobecných
náležitostiach (§ 127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.11.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K025262
Spisová značka: 4K/33/2016
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci navrhovateľa - dlžníka: JETOIL, SE, so sídlom Malé Námestie 5000/5,
901 01 Malacky, IČO: 44 702 361, v mene ktorého koná likvidátor zo zoznamu správcov: JUDr. Martin Aksamit, so
sídlom kancelárie Michalská 14, 811 01 Bratislava, uznesením zo dňa 26.09.2016, č.k. 4K/33/2016 - 126, zastavil
konkurzné konanie voči dlžníkovi: JETOIL, SE, so sídlom Malé Námestie 5000/5, 901 01 Malacky, IČO: 44 702 361,
pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.10.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 26.10.2016
Mgr. František Jančok, vyšší súdny úradník
K025263
Spisová značka: 4R/1/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: XaY s.r.o., so
sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 36 336 840, o zvolaní schôdze veriteľov,
rozhodol
Súd zvoláva v súlade s § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) schôdzu veriteľov úpadcu: XaY s.r.o., so sídlom
Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 36 336 840, ktorá sa bude konať dňa 23.12.2016 o 08 : 30 hod., na Okresnom
súde Bratislava I, v pojednávacej miestnosti č. 46, s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie schôdze veriteľov, 2.
Schválenie návrhu na nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR, 3. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad
totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne
poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
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 2.11.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K025264
Spisová značka: 4K/82/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GALTECH, s.r.o., so sídlom
Rybničná 40, 835 54 Bratislava, IČO: 35 802 405, o zvolaní schôdze veriteľov,
rozhodol

Súd zvoláva v súlade s § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) schôdzu veriteľov úpadcu: GALTECH, s.r.o., so
sídlom Rybničná 40, 835 54 Bratislava, IČO: 35 802 405, ktorá sa bude konať dňa 23.12.2016 o 08 : 00 hod., na
Okresnom súde Bratislava I, v pojednávacej miestnosti č. 46, s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie schôdze
veriteľov, 2. Schválenie návrhu na nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR, 3. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia
doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
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 2.11.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Edita Sahánková, sudca
K025265
Spisová značka: 6K/13/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FISCAL SERVICES
INTERNATIONAL s.r.o., so sídlom Tolstého 9, 811 06 Bratislava, IČO: 35 847 140, o návrhu veriteľa: TC Real Estate
development Immobilien GmbH, so sídlom Landstraßer Hauptstraße 97-101/1B, c/o Redserve GmbH, 1030 Viedeň,
Rakúska republika, právne zastúpený: TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o., so sídlom Panenská 6, 811 03
Bratislava, IČO: 35 905 832, na potvrdenie prevodu pohľadávok
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3,
811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, na konkurzného veriteľa: TC Real Estate development Immobilien GmbH, so
sídlom Landstraßer Hauptstraße 97-101/1B, c/o Redserve GmbH, 1030 Viedeň, Rakúska republika, v celkovej
sume 2.207.862,10 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.11.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K025266
Spisová značka: 4R/4/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dúbravka Centrum, spol. s r.o., so sídlom Rožňavská
12, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 950 781, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie na majetok
dlžníka: Dúbravka Centrum, spol. s r.o., so sídlom Rožňavská 12, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35
950 781,
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka: Dúbravka Centrum, spol. s r.o., so sídlom Rožňavská 12, 821 04
Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 950 781.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie
Dunajská 48, 811 08 Bratislava, IČO: 44 088 833, značka správcu S1240.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu, a to:
1.
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
2.
nadobudnutie účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
3.
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
4.
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobnú treťou osobou,
5.
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu, tzn.
bezodplatného právneho úkonu alebo odplatného právneho úkonu, na ktorého základe dlžník poskytne alebo sa
zaviaže poskytnúť plnenie, ktorého obvyklá cena je podstatne vyššia ako obvyklá cena plnenia, ktoré na jeho základe
získa alebo má získať,
6.
akékoľvek plnenie v hodnote prevyšujúcej 10 000 €,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
7.
uzatvorenie
nových kontraktov na plnenie dlžníkom v hodnote prevyšujúcej 10 000 €,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
8.
uzatvorenie nových kontraktov na akékoľvek opakujúce sa plnenie dlžníkom, v celkovej hodnote
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prevyšujúcej 50 000 € za obdobie 12 mesiacov,
9.
uzatváranie a zmeny pracovnoprávnych vzťahov,
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bezodplatného právneho úkonu alebo odplatného právneho úkonu, na ktorého základe dlžník poskytne alebo sa
zaviaže poskytnúť plnenie, ktorého obvyklá cena je podstatne vyššia ako obvyklá cena plnenia, ktoré na jeho základe
získa alebo má získať,
6.
akékoľvek plnenie v hodnote prevyšujúcej 10 000 €,
7.
uzatvorenie nových kontraktov na plnenie dlžníkom v hodnote prevyšujúcej 10 000 €,
8.
uzatvorenie nových kontraktov na akékoľvek opakujúce sa plnenie dlžníkom, v celkovej hodnote
prevyšujúcej 50 000 € za obdobie 12 mesiacov,
9.
uzatváranie a zmeny pracovnoprávnych vzťahov,
10.
uzavretie kontraktov, obsahom ktorých budú prípadné sankcie pre dlžníka voči tretím osobám,
11.
každý právny úkon medzi dlžníkom a jeho spriaznenými osobami, alebo medzi dlžníkom a
spriaznenými osobami veriteľov dlžníka,
12.
plnenie zmluvných a mimozmluvných sankcií dlžníkom voči tretím osobám,
13.
uznanie správcom popretých pohľadávok.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok:
1.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„Vyhláška“).
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. Ustanovenie § 28 ods. 6 ZKR sa použije
primerane. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 121 ZKR).
3.
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
4.
V súlade s § 122 ods. 1 prvá veta ZKR sa použijú primerane ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR
upravujúce prihlasovanie pohľadávok v konkurznom konaní, podľa ktorých:
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 (§ 29 ods. 1 ZKR).
pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2
ZKR).
v prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene,
ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje,
sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
k prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne
dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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).
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).
1.
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).
2.
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok (§ 122 ods. 3 ZKR).
3.
Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby
rozhodol, či sa na prihlášku prihliada (§ 122 ods. 4 ZKR).

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom. Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
o zmene má
a doplnení
zákonov
na svojomlehoty
webovom
www.justice.gov.sk
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námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a6rozhodnúť, 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

Obchodný vestník 214/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.11.2016

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).

Okresný súd Bratislava I dňa 2.11.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K025267
Spisová značka: 4K/59/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
ELVENOVA a.s., so sídlom
Boženy Němcovej 8, 811 01 Bratislava, IČO: 36 607 975, správcom ktorého je: KRIVANKON k.s., so sídlom
Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava, IČO: 47 752 785, značka správcu S1704, o návrhu obchodnej spoločnosti:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu
pohľadávok,
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej výške 660 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, do
15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.11.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K025268
Spisová značka: 6K/79/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PR Richter s.r.o., so sídlom
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, IČO: 31 320 902, správcom ktorého je Mgr. Michal Kiča, so sídlom
kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1555, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej sume 14.512,69 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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Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.11.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K025269
Spisová značka: 4K/50/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marcela Nagyová, nar. 26.05.1977, J. Poničana 5,
841 08 Bratislava, št. občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Marcela Nagyová, nar.
26.05.1977, J. Poničana 5, 841 08 Bratislava, št. občan SR,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Marcela Nagyová, nar. 26.05.1977, J. Poničana 5, 841 08 Bratislava,
št. občan SR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 2.11.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K025270
Spisová značka: 4K/8/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SLOPHARMA a.s., so sídlom
Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 249 319, správcom ktorého je: JUDr. Juraj Puskailer, so sídlom kancelárie
Račianska 71, 831 02 Bratislava, značka správcu S1172, o návrhu veriteľa: Mgr. Norbert Mego, nar. 15.12.1990,
bytom Kríková 16, 821 07 Bratislava, št. občan SR, na vstup do konkurzného konania,
rozhodol
Súd povoľuje vstup veriteľovi: Mgr. Norbert Mego, nar. 15.12.1990, bytom Kríková 16, 821 07
Bratislava, št. občan SR, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Centrálny depozitár cenných
papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976, s pohľadávkou v celkovej výške
413,77 € zapísanej v zozname pohľadávok pod č. 3.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania:
Bratislava, št. občan SR, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Centrálny depozitár cenných
papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976, s pohľadávkou v celkovej výške
413,77 € zapísanej v zozname pohľadávok pod č. 3.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, do
15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

Okresný súd Bratislava I dňa 2.11.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K025271
Spisová značka: 4K/19/2014

Okresný súd Bratislava I, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MAHAKAM, s.r.o. v likvidácii, so
sídlom Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava, IČO: 35 830 786, správcom ktorého je: JUDr. Adam Puškár, so sídlom
kancelárie Karpatská 5, 811 05 Bratislava, značka správcu S1705, o návrhu správcu na schválenie konečného
rozvrhu,
rozhodol
Súd schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty správcu: JUDr. Adam Puškár,
so sídlom kancelárie Karpatská 5, 811 05 Bratislava, značka správcu S1705, v súlade s predloženým návrhom zo
dňa 10.06.2016, ktorý bol doručený súdu dňa 15.06.2016, a to podľa nasledovného prehľadu:
127,95 €.
Poučenie:

celková suma výťažkov zahrnutých do konečného rozvrhu všeobecnej podstaty: 5 183,82 €,
celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate zahrnutých do konečného rozvrhu výťažku: 3

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 2.11.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K025272
Spisová značka: 4K/34/2012

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
BYTOČ SK, s.r.o., so sídlom
Sklenárova 4, 821 09 Bratislava, IČO: 35 803 533, správcom ktorého je: Mgr. Ľuboš Jurčo, so sídlom kancelárie
Pribinova 25, 811 09 Bratislava, značka správcu S1470, o návrhu obchodnej spoločnosti: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok,
rozhodol

Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
sídlom Cintorínska 21,a814
99 Bratislava,
IČO: 35 zákonov
776 005,
celkovej
výške
33 www.justice.gov.sk
728,90 €.
o zmene
a doplnení niektorých
na v
svojom
webovom
sídle:
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Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej výške 33 728,90 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, do
15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.11.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K025273
Spisová značka: 4K/65/2013

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Radovan Karas, rod. Karas,
nar. 28.04.1976, bytom Žabotova 3209/8, 811 04 Bratislava, správcom ktorého je: JUDr. Martina Mrázová, so sídlom
kancelárie Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava, značka správcu S400, o návrhu obchodnej spoločnosti: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok,
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej výške 1 066,50 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, do
15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

Okresný súd Bratislava I dňa 2.11.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K025274
Spisová značka: 4K/65/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Radovan Karas, rod. Karas,
nar. 28.04.1976, bytom Žabotova 3209/8, 811 04 Bratislava, správcom ktorého je: JUDr. Martina Mrázová, so sídlom
kancelárie Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava, značka správcu S400, o návrhu obchodnej spoločnosti: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok,
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

Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom
Žellova 2, 829 24 Bratislava, IČO: 30 796 482, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej výške 140,00 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, do
15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.11.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K025275
Spisová značka: 4K/49/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
OVER s.r.o. v likvidácii, so
sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 36 697 656, správcom ktorého je: BANKRUPTCY & RECOVERY
SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Nám. Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO: 36 669 415, značka správcu
S1169, o návrhu obchodnej spoločnosti: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok,
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej výške 596 683,16 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, do
15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

Okresný súd Bratislava I dňa 2.11.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K025276
Spisová značka: 2K/79/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Kamil Ujhelyi, nar. 25. 09. 1967, bytom 974 01
Banská Bystrica, Bernolákova 29, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, 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 Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Kamil Ujhelyi, nar. 25. 09. 1967, bytom 974 01
Banská Bystrica, Bernolákova 29, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - Kamil Ujhelyi, nar. 25. 09. 1967, bytom 974 01 Banská Bystrica,
Bernolákova 29
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.11.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K025277
Spisová značka: 31K/60/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ing. Ján Kačenga, bytom: Moravská 2566/3, 052 01
Spišská Nová Ves, práv. zastúpený: JUDr. Zuzana Kollárová - advokát o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto
nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 14.10.2016:
-

Doložil Zoznam majetku v zmysle ust. § 4 vyhlášky č. 665/2005 Z.z. v platnom znení
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 31K/60/2016 vo vyššie stanovenej

lehote.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu. (§ 14 ZKR).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. (§ 199 ZKR)

Okresný súd Košice I dňa 31.10.2016
JUDr. Pavel Varga,
K025278
Spisová značka: 32K/32/2014
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Katarína Bencová, nar.
15.9.1980, bytom Školská 489, 951 78 Kolíňany, fyzická osoba oprávnená podnikať pod obchodným menom: Ing.
Katarína Bencová - J&K TRANS, s miestom podnikania Školská ul. 489, 951 78 Kolíňany, IČO: 43 376 673, ktorého
správcom je Slovenská insolvenčná, k.s., so sídlom kancelárie Párovská 26, 949 01 Nitra, uznesením č.k.
32K/32/2014-308 zo dňa 4.10.2016 potvrdil prevod pohľadávok v sume 399,54 eura pôvodného veriteľa Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04, voči úpadcovi,
na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.10.2016.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Nitra dňa 31.10.2016
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K025279
Spisová značka: 32K/31/2014
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ADATO, s.r.o., so sídlom Šafárikova 1,
934 01 Levice, IČO: 36 538 507, ktorého správcom je Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, so sídlom kancelárie
Radlinského 5, 949 01 Nitra, uznesením č.k. 32K/31/2014-369 zo dňa 04.10.2016 potvrdil prevod pohľadávok v sume
483.478,57 eura pôvodného veriteľa FR SR- Daňový úrad, so sídlom Damborského 5, 949 01 Nitra voči úpadcovi na
veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 26.10.2016.
Okresný súd Nitra dňa 31.10.2016
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K025280
Spisová značka: 31K/46/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Eva Ivančíková, nar. 24.3.1976, bytom Tokajská 136/8, 949
11 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Eva Ivančíková, nar. 24.3.1976, bytom Tokajská 136/8, 949 11
Nitra, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Eva Ivančíková, nar. 24.3.1976, bytom Tokajská 136/8, 949 11 Nitra.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 2.11.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K025281
Spisová značka: 32K/10/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Stavebná firma LAUKO, s.r.o. " v
konkurze", so sídlom Cabajská 23, 949 01 Nitra, IČO: 36 540 684, ktorého správcom je Mgr. Ing. Miroslav
Zdychavský, so sídlom kancelárie Radlinského 5, 949 01 Nitra, o otvorení malého konkurzu, takto
rozhodol
U z n á v a konkurz vyhlásený uznesením č.k. 32K/10/2016-243 zo dňa 22.7.2016 na majetok dlžníka Stavebná
firma LAUKO, s.r.o. " v konkurze", so sídlom Cabajská 23, 949 01 Nitra, IČO: 36 540 684, z a m a l ý.
Poučenie:
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 sťažnosti 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 31.10.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K025282
Spisová značka: 32K/27/2011
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: SLATUR TRADE, s.r.o. v
konkurze, so sídlom Novomestská 1894/1, 940 01 Nové Zámky, IČO: 44 999 909, ktorého správcom je Ing. Jozef
Kulich, so sídlom kancelárie Slovenská 7, 940 01 Nové Zámky, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k.32K/27/2011-669 zo dňa 26.8.2011 na
majetok úpadcu SLATUR TRADE, s.r.o. v konkurze, so sídlom Novomestská 1894/1, 940 01 Nové Zámky, IČO: 44
999 909, z r u š u j e pre nedostatok majetku úpadcu.
II.
N e p r i z n á v a správcovi Ing. Jozefovi Kulichovi, so sídlom kancelárie Slovenská 7, 940 01 Nové
Zámky 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 (§ 127CSP) uvedie,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha (odvolací návrh).
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 31.10.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K025283
Spisová značka: 32K/48/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Čihák, nar. 5.7.1985,
bytom 951 37 Rumanová 67, ktorého správcom je JUDr. Marián Dobiš, so sídlom kancelárie Farská 30, 949 01 Nitra,
o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 32K/48/2015-155 zo dňa 10.9.2015 na majetok úpadcu
Vladimír Čihák, nar. 5.7.1985, bytom 951 37 Rumanová 67, 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 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). 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Nitra dňa 31.10.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K025284
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
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Margita Pazerová, nar. 25.5.1955, trvale bytom Štúrova 235, 061 01
Spišská Stará Ves.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra
Okresný súd Prešov dňa 31.10.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K025285
Spisová značka: 2K/26/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marek Gajdoš, nar. 2.7.1982, trvale bytom Karpatská
784/17, 089 01 Svidník, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marek Gajdoš, nar. 2.7.1982, trvale bytom Karpatská 784/17, 089 01 Svidník,
ustanovuje správcu: JUDr. Oľga Michalíková, so sídlom kancelárie Jarkova 89, 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. 2K/26/2016.
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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. 2K/26/2016. 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 31.10.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K025286
Spisová značka: 2K/43/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ANPRESS, s.r.o., so sídlom Gorlická 9, 085
01 Bardejov, IČO: 31 689 809, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Do funkcie predbežného správcu dlžníka ustanovuje: JUDr. Jaroslava Oravcová, so sídlom kancelárie Dobrianskeho
1651, 093 01 Vranov nad Topľou.
Ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť vo svojich správach záver, či majetok dlžníka bude
postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty
majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene
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Ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť vo svojich správach záver, či majetok dlžníka bude
postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty
majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene
predpokladať ich odporovateľnosť a uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka, posúdiť
vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, zohľadniť hodnotu
pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka.
Ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú správu do 20
dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 31.10.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K025287
Spisová značka: 2K/38/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TRANSIT LINE, a.s., so sídlom 066 01
Brekov 337, IČO: 36 439 436, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Do funkcie predbežného správcu dlžníka ustanovuje: JUDr. Marek Gula, so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080
01 Prešov.
Ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť vo svojich správach záver, či majetok dlžníka bude
postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty
majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene
predpokladať ich odporovateľnosť a uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka, posúdiť
vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, zohľadniť hodnotu
pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka.
Ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú správu do 20
dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 31.10.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K025288
Spisová značka: 2K/9/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu IE group, a.s., so sídlom Hlavná 50,
080 01 Prešov, IČO: 36 518 531, správcom ktorého je JUDr. Jozef Beňo, PhD., so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia
40/93, 058 01 Poprad, o návrhu veriteľa Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR,
so sídlom Grösslingova 1, 813 50 Bratislava, IČO: 35 722 959, zast. Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s.r.o., so
sídlom Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO: 47 239 921, na odvolanie správcu, takto
rozhodol
zamieta návrh veriteľa Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR, so sídlom
Grösslingova 1, 813 50 Bratislava, IČO: 35 722 959 na odvolanie správcu JUDr. Jozefa Beňa, PhD., so sídlom
kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad z funkcie správcu úpadcu IE group, a.s., so sídlom Hlavná 50, 080
01 Prešov, IČO: 36 518 531.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 2.11.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K025289
Spisová značka: 40K/34/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka ATC - Austrian Technik Consulting, s. r. o. v likvidácii so
sídlom J. Zemana 99/3141, 911 01 Trenčín, IČO 35 913 347, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
ATC - Austrian Technik Consulting, s. r. o. v likvidácii so sídlom J. Zemana 99/3141, 911 01 Trenčín, IČO 35 913
347, uznesením č.k. 40K/34/2016-98 zo dňa 10.10.2016 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.11.2016.
Okresný súd Trenčín dňa 2.11.2016
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K025290
Spisová značka: 38NcKR/2/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ladislav Petrovský, nar. 03.04.1968, bydliskom Hodžova
1476/7, 911 01 Trenčín, občan Slovenskej republiky o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Súd p o v o ľ u j e oddlženie dlžníka: Ladislav Petrovský, nar. 03.04.1968, bydliskom Hodžova 1476/7, 911 01
Trenčín.
II. Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Lukáša Tyka so sídlom kancelárie Palackého 5, 911 01 Trenčín,
značka správcu S1333.
III. Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas trojročného skúšobného obdobia podliehať
písomnému súhlasu správcu nasledovne:
- uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a právne úkony dlžníka
smerujúce k skončeniu pracovného pomeru,
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na
obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
- úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných
právnických osôb,
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia
škodu spôsobenú
osobou,
Vydáva za
Ministerstvo
spravodlivostitreťou
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- uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom
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- úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných
právnických osôb,
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
- uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom
vyjadrení sumu 330 eur, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 160 eur v jednom
kalendárnom mesiaci,
- odmietnutie daru alebo dedičstva.
IV. Dlžník je p o v i n n ý počas trojročného skúšobného obdobia na konci každého skúšobného
roka poskytnúť správcovi na uspokojenie svojich záväzkov peňažné prostriedky v sume 1.080,- eur; ak táto suma
presiahne 70 % čistého príjmu dlžníka za uplynulý skúšobný rok, je dlžník povinný poskytnúť správcovi peňažné
prostriedky v sume najviac vo výške 70 % svojho čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok.
V. Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia bez zbytočného odkladu oznamovať
súdu všetky významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom.
VI. Správca je p o v i n n ý vždy na konci skúšobného roka podať súdu podrobnú správu o plnení povinností
dlžníka počas uplynulého skúšobného roka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 31.10.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K025291
Spisová značka: 40K/40/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Lobík, nar.
04.06.1973, trvale bytom 913 07 Bošáca 155, ktorého správcom je JUDr. Matúš Košara so sídlom kancelárie
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, značka správcu S1395, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení
konečného rozvrhu výťažku, uznesením č.k. 40K/40/2015-186 zo dňa 07.10.2016 zrušil konkurz po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.11.2016.
Okresný súd Trenčín dňa 2.11.2016
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K025292
Spisová značka: 23K/24/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Eva Józsová, nar. 22.4.1956, 925 62
Váhovce 200, správcom ktorého je JUDr. Lukáš Vidlička, so sídlom kancelárie: 919 28 Bučany 258, o odmene
správcu do 1. schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi: JUDr. Lukáš Vidlička, so sídlom kancelárie: 919 28 Bučany 258, paušálnu odmenu vo
výške 663,88 eur.
Poučenie:

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

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.10.2016
JUDr. Jana Wilková, s u d k y ň a
K025293
Spisová značka: 23K/24/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Eva Józsová, nar. 22.4.1956, 925 62
Váhovce 200, správcom ktorého je JUDr. Lukáš Vidlička, so sídlom kancelárie: 919 28 Bučany 258, o žiadosti
správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto

rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi JUDr. Lukáš Vidlička, so sídlom kancelárie: 919 28 Bučany 258, nespotrebovaný
preddavok na úhradu nákladov konkurzu vo výške 663,88 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na
úhradu nákladov konkurzu vo výške 663,88 eur evidovaného pod pol. reg. D19 67/2016 a to do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.10.2016
JUDr. Jana Wilková, s u d k y ň a
K025294
Spisová značka: 23K/39/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Matovič, nar. 5.11.1963, 919 61
Ružindol 116, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Milan Matovič, nar. 5.11.1963, 919 61 Ružindol 116.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

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

20

Obchodný vestník 214/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.11.2016

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.10.2016
JUDr. Jana Wilková, s u d k y ň a
K025295
Spisová značka: 23K/14/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Lenka Mazúchová, nar. 5.8.1975,
Čukárska Paka 45, 930 51 Veľká Paka, správcom majetku ktorého je Ing. Marián Jelinek, so sídlom kancelárie
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín, takto
rozhodol

Súd o p r a v u j e uznesenie Okresného súdu Trnava č.k. 23K/14/2013-309 zo dňa 10.6.2016 tak, že výrok má
správne znieť:
„Súd u k l a d á správcovi pokyn na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v
Obchodnom vestníku č.123/2014 zo dňa 30.6.2014 a to:
1.
pozemok, parcela reg. C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 113/1, výmera 1349 m2,
k.ú. Čukárska Paka, obec Veľká Paka, okres Dunajská Streda, LV č. 95, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/6, súpisová
hodnota majetku 2.000 eur
2.
pozemok, parcela reg. C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 113/3, výmera 104 m2,
k.ú. Čukárska Paka, obec Veľká Paka, okres Dunajská Streda, LV č. 213, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/2,
súpisová hodnota majetku 800 eur
3.
pozemok, parcela reg. C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 113/4, výmera 71 m2,
k.ú. Čukárska Paka, obec Veľká Paka, okres Dunajská Streda, LV č. 213, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/2,
súpisová hodnota majetku 800 eur
4.
stavba, súpisné č. 45, na parcele č. 113/3, druh stavby dom, k.ú. Čukárska Paka, obec Veľká Paka,
okres Dunajská Streda, LV č. 213, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/2, súpisová hodnota majetku 8.000 eur
majetok ktorý je správca povinný speňažiť verejnou dražbou, pričom predaj tohto majetku je správca oprávnený
vykonať sám alebo poveriť dražobníka podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o dobrovoľných dražbách“) v oboch prípadoch za nasledovných podmienok:
správca je povinný určiť alebo dohodnúť s dražobníkom miesto, dátum a čas začatia dražby tak, aby
nebola obmedzená možnosť účasti záujemcov o dražbu na dražbe,
spôsob úhrady ceny, podmienky predaja predmetu dražby vydražiteľovi a minimálne prihodenie je
správca povinný určiť alebo dohodnúť s dražobníkom s ohľadom na povahu a hodnotu predmetu dražby, pričom
zároveň nesmie byť obmedzený záujem o účasť na dražbe,
správca alebo dražobník musia vytvoriť vhodné podmienky pre záujemcov o obhliadku draženého
majetku v primeranej lehote a termínoch pred konaním dražby,
správca je povinný zabezpečiť zverejnenie oznámenia o dražbe (§ 17 Zákona o dobrovoľných
dražbách) v Obchodnom vestníku, na úradnej tabuli obce Veľká Paka, v Notárskom centrálnom registri dražieb, v
periodickej tlači s pôsobnosťou minimálne pre obec Veľká Paka tak, aby k zverejneniu došlo najneskôr 15 dní pred
konaním dražby,
dražobná zábezpeka (§ 14 Zákona o dobrovoľných dražbách) tvorí 20 % najnižšieho podania,
maximálne však 49.790,88 eura, ktorú je účastník dražby povinný zložiť na účet úpadcu určený v oznámení o dražbe
alebo vo forme bankovej záruky. Lehota na zloženie bankovej záruky končí otvorením dražby. Dražobnú zábezpeku
alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky vráti správca účastníkovi dražby, ktorý sa nestal vydražiteľom, a
to bez zbytočného odkladu po skončení dražby,
najnižšie podanie v 1. kole sa rovná 100% hodnoty nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom
ktorého vypracovanie pre účely dražby zabezpečí správca
najnižšie podanie v 2. kole dražby sa rovná 70% hodnoty stanovenej znaleckým posudkom
najnižšie podanie v 3. kole dražby sa rovná 40% hodnoty stanovenej znaleckým posudkom
najnižšie podanie v 4. kole dražby sa rovná 10% hodnoty nehnuteľnosti stanovenej znaleckým
posudkom
správca je povinný zabezpečiť osvedčenie priebehu dražby notárskou zápisnicou v súlade s
ustanovením § 20 ods. 13 Zákona o dobrovoľných dražbách.“
V ostatných častiach zostáva uvedené uznesenie bezo zmeny.
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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najnižšie podanie v 4. kole dražby sa rovná 10% hodnoty nehnuteľnosti stanovenej znaleckým
posudkom
správca je povinný zabezpečiť osvedčenie priebehu dražby notárskou zápisnicou v súlade s
ustanovením
§ 20 ods.
13 Zákona o dobrovoľných
dražbách.“
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V ostatných častiach zostáva uvedené uznesenie bezo zmeny.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 28.10.2016
JUDr. Jana Wilková, s u d k y ň a
K025296
Spisová značka: 5K/16/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martina Lukačiková, nar. 13.11.1977, bytom Martina Hattalu
2053/30, 026 01 Dolný Kubín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Martina Lukačiková, nar. 13.11.1977, bytom Martina Hattalu 2053/30, 026
01 Dolný Kubín.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie 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/.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Žilina dňa 31.10.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K025297
Spisová značka: 5K/14/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Katarína Michalcová, nar.
09.04.1969, bytom Teplická 1439/51, 039 01 Turčianske Teplice (do 07.10.2011 podnikajúci pod obchodným menom:
Katarína Michalcová - RELAX, s miestom podnikania: Partizánska 410, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 33233799),
o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I. V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Katarína Michalcová, nar. 09.04.1969, bytom Teplická 1439/51, 039 01
Turčianske Teplice (do 07.10.2011 podnikajúci pod obchodným menom: Katarína Michalcová - RELAX, s miestom
podnikania: Partizánska 410, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 33233799).
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie: Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01
Žilina.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie a v
jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 5K/14/2016. Doručením prihlášky do elektronickej schránky
správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa
tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len z výťažku zaradeného do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
rozvrhu zo všeobecnejapodstaty,
zámer zostaviť
bol oznámený
Obchodnom
vestníku po doručení
o zmene a ktorého
doplnení niektorých
zákonovho
na svojom
webovom v
sídle:
www.justice.gov.sk
prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v
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zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne.
V konkurze sa neprihliadne ani na prihlášku
nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej hodnotu (§
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jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 5K/14/2016. Doručením prihlášky do elektronickej schránky
správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len z výťažku zaradeného do
rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v
zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa neprihliadne ani na prihlášku
nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej hodnotu (§
29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami
k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na
webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. V konkurze sa
prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa tiež pohľadávky, ktoré už boli
uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky.
Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má
pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku
dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne (§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť
v prihláške doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. 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. Lehota na
prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§199 ods. 9 druhá veta ZKR).
IV. Súd otvára malý konkurz.
V. Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho známych
veriteľov, 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. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného
sporového poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať
odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže
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.
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).

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/.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).

Okresný súd Žilina dňa 31.10.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K025298
Spisová značka: 6K/18/2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Ing. Tatiana Štipáková, nar.
14.09.1964, bytom: Jilemnického č. 2/75, 036 01 Martin, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Ing. Tatiana Štipáková, nar. 14.09.1964, bytom:
Jilemnického č. 2/75, 036 01 Martin.
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Prvá arbitrážna k.s., so sídlom kancelárie: Horné Rakovce 1447, 039 01
Turčianske Teplice, IČO: 36795364.
III. V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina k sp. zn. 6K/18/2016.
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: Ing. Tatiana
Štipáková, nar. 14.09.1964, bytom: Jilemnického č. 2/75, 036 01 Martin, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v
zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné / § 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k
veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o
jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada / § 197 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) /.
V námietke zaujatosti musí byť uvedené ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje,
podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá /§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku
/.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom /§ 23 ods. 1 ZKR/. Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihlášku podáva veriteľ v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 druhá veta ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde /§ 28 ods. 6 ZKR/.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada; /vzor tlačiva je uvedený vo
vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzor
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.Slovenskej
7 ZKR). republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
a o zmene apohľadávka,
doplnení niektorých
na svojomuplatňuje
webovom sídle:
www.justice.gov.sk
Podanie, ktorým bola uplatnená
ktorázákonov
sa v konkurze
prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť /§
30 ods. 2 ZKR/.
24
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

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
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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 31.10.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K025299
Spisová značka: 5K/15/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: BH-STAV, s.r.o., so sídlom: Do
poľa 305, 013 22 Rosina, IČO: 36 393 304, na návrh navrhovateľa - veriteľa: Envis Žilina, s. r. o., so sídlom: Štrková
4, 010 01 Žilina, IČO: 36821985, právne zastúpený advokátom: JUDr. Martin Masný, Vojtecha Tvrdého 819/1, 010 01
Žilina, IČO: 50002767, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia písomne vyjadril k návrhu doručovanému mu
spolu s týmto uznesením a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť, vo dvoch vyhotoveniach. Pritom je potrebné,
aby predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania, t.j. 26.10.2016 tridsať dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
t.j. 26.10.2016,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania, t.j. 26.10.2016 a v deň predloženia
tejto informácie súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania, t.j. do 25.11.2016.
II. Dlžníka poučuje, že ak sa v lehote 20 dní k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju platobnú
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zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania, t.j. do 25.11.2016.
II. Dlžníka poučuje, že ak sa v lehote 20 dní k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju platobnú
schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz. Povinnosti, ktoré sú dlžníkovi v začatom konkurznom konaní
uložené zákonom alebo súdom na základe zákona je potrebné dodržiavať, keďže ich nedodržanie môže byť
sankcionované aj prostriedkami trestného práva.
III. Na prejednanie návrhu na vyhlásenie konkurzu nariaďuje pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa
03.01.2017 o 09.00 hod. na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2 a vyzýva navrhovateľa a dlžníka, aby
sa na pojednávanie dostavili.
IV. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia zároveň vyjadril, či súhlasí s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
V. Upovedomuje veriteľa: spoločnosť HA-ST, spol. s r.o., so sídlom Turie 120, 013 12 Turie, IČO: 46 225 102,
spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s., so sídlom: Winterova 7, 921 22 Piešťany, IČO: 36 234 176, spoločnosť
JOMARSTAV, s.r.o., so sídlom 1. Mája 871/8, 020 01 Púchov, IČO: 47 083 743 a veriteľa Jaroslav Kobyliak
STATUS, s miestom podnikania: Na Záhumní 1059/6, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 33 338 302, že vo veci
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka sa koná dňa 03.01.2017 o 09.00 hod. na Okresnom súde Žilina,
pojednávacia miestnosť č. 2, pojednávanie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez
ohľadu na iné spôsoby doručenia.

Okresný súd Žilina dňa 31.10.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K025300
Spisová značka: 4K/21/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Štrbáň, nar. 13.3.1971,
podnikajúci pod obchodným menom Jozef Štrbáň - AVANT PLUS, s miestom podnikania Hattalova 34/40, 028 01
Trstená, IČO: 33 789 169, správcom ktorého je: Mgr. Imrich Šimulák so sídlom Podzávoz 302, 022 01 Čadca, o
žiadosti správcu o vydanie uznesenia ako postupovať, takto
rozhodol
Nehnuteľnosti tvoriace oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa Vladimíra Križa, nar. 1.7.1959, bytom 027 42
Podbiel a to parc. C-KN č.41/1, parc. C-KN č.41/2, parc. C-KN č.41/3, parc. C-KN č.45/1, parc. C-KN č.45/4, parc. CKN č. 45/5 a rodinný dom č.s. 34 postavený na parc. č. 45/4 zapísané na LV č.197 pre k.ú. Trstená, je správca
oprávnený prenajať až po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na užívanie rodinného domu č.s. 34, ktorého
stavebné úpravy boli povolené Mestom Trstená rozhodnutím zo dňa 1.6.2005 č.3400/2005-T.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 2.11.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K025301
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Valašíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dadanova 3385/3, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 6K/15/2016 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/15/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty
Nehnuteľný majetok:
Stavba - byt č. 19 nachádzajúci sa vo vchode č. 2 v obytnom dome súpisné číslo 3358 na parc. č. 1472/17
s podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo výške 4984/271792 zapísaný na LV č.
1630 k.ú. Závodie, obec Žilina
Súpisová hodnota: 52.000,- €
Názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 1/S/1
Pozemok parc. č. 1472/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 489 m2, zapísaného na LV č. 2900, k.ú.
Závodie, obec Žilina v podiele 4984/271792
Súpisová hodnota: 400,- €
Názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 1/S/1

JUDr. Martin Kováčik
správca

K025302
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Valašíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dadanova 3385/3, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 6K/15/2016 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/15/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Hnuteľný majetok:
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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obývacia stena - súpisová hodnota: 200,- €
sedacia súprava - súpisová hodnota: 200,- €

Peňažná pohľadávka:
·

Peňažná pohľadávka voči Okresnému súdu Žilina – nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny
a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 €

JUDr. Martin Kováčik
správca

K025303
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Pekár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 1665, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1974
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/18/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/18/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP, k.s. so sídlom kancelárie Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, správca úpadcu: Milan Pekár, nar.: 05.04.1974,
bytom Štúrova 1665, 022 01 Čadca oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu v
správcovskej kancelárii na adrese: Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina v pracovných dňoch počas úradných hodín od
08.30 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u
správcu.
Kontakt: tel.:

+421 045 202 89 44

Kontakt: e-mail: office@skpks.sk
SKP, k.s., správca úpadcu Milan Pekár

K025304
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Pekár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 1665, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1974
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/18/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/18/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca úpadcu: Milan Pekár, bytom
Štúrova 1665, 022 01 Čadca, nar. 05.04.1974 (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu
Žilina zo dňa 26.10.2016, sp. zn. 4K/18/2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie okresného
súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 02.11.2016. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz úpadcu. V
zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: SKP, k.s., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia
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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správcu na adrese: SKP, k.s., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia
prihlášku aj na Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova ul. 28, 01059 Žilina, Slovenská republika, k číslu konania
4K/18/2016. 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). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre
každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej
závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa
musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku,
ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou
pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej
pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva
rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej
lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo
na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti
dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných
pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa
pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na
území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu
na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka,
ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného
konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči
sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich
zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6
ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy
sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3 Občianskeho
súdneho poriadku). 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.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee
of the debtor Milan Pekár, bytom Štúrova 1665, 022 01 Čadca, nar. 05.04.1974 (hereinafter referred to as "debtor")
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of the debtor Milan Pekár, bytom Štúrova 1665, 022 01 Čadca, nar. 05.04.1974 (hereinafter referred to as "debtor")
we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Žilina, No. 4K/18/2016 dated on 26th of
October 2016 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was
published on 2nd of November 2016. The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act
No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor
have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one
copy to the bankruptcy trustee to the address: SKP, k.s., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, Slovakia. In one copy
creditors lodge their claims to the Okresný súd Žilina (District Court Žilina), Hviezdoslavova ul. 28, 01059 Žilina,
Slovak Republic, to the No. 4K/18/2016. Should creditor serve the application on trustee after period specified
herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any
other rights pertaining to registered receivable. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put
together was published in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of
such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The registration has to provide information about the other rights pertaining to
registered receivable. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat
of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general
property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be
submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§
29 sec. 2 BRA). In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should
arise or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the
claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros.
If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or
National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or
published by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be
determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). 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). Also the future claim or claim can be
alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfilment of the condition (hereinafter only as
“conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only
then as he proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the
application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal
effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim
by the application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right
referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains
acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the
creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is
assured (§ 28 sec. 7 BRA). 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). 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). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA). The creditor,
who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine
his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Business
Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period
to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions
were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will
notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged
in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the
bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period
for registration of the claims, who shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter,
to the participant or to the representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into
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to the participant or to the representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into
consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is
aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt
about the reason of exclusion. The submission, which does not fulfil the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the matter will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). 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.

Vo Zvolene, dňa 03.11.2016
In Zvolen, 3rd of November 2016

SKP, k.s., správca
SKP, k.s., trustee

K025305
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Mazanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 51, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1974
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/32/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/32/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, značka správcu S1220,
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v
konkurznom konaní vedenom vo veci úpadcu: Denisa Mazanová, nar. 6. 3. 1974, bytom M. R. Štefánika 51, 940 02
Nové Zámky.
Číslo účtu správcu, vedenom vo VÚB, a.s., je: SK54 0200 0000 0037 0423 2356.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K025306
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VPMK s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 534, 082 12 Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 679 960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K 58/2011 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K 58/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súp. pol. 54 - peňažná pohľadávka z neúčinného právneho úkonu
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dlžník : LawService Recovery, k.s., Pribinova 8, Košice, IČO : 47817003, správca podstaty úpadcu
STAVBYINDUSTRIA s.r.o., Akademika Hronca 3, Rožňava, IČO : 36494763
právny dôvod vzniku : rozsudok OS Prešov, č. 3Cbi 26/2012-314 zo 6.2.2015
súpisová hodnota : 111.218,53 EUR (106.000,- EUR + 5.218,53 EUR)
deň zapísania do súpisu : 3.11.2016
dôvod zapísania majetku : §80 ods. 1 ZKR - nárok vyplývajúci z neúčinného právneho úkonu

súp. pol. 55 - peňažná pohľadávka z neúčinného právneho úkonu
dlžník : Pavol Majirský, Partizánska 1265/21, Bardejov
právny dôvod vzniku : rozsudok OS Prešov, č. 3Cbi 26/2012-314 zo 6.2.2015
súpisová hodnota : 60.000,- EUR
deň zapísania do súpisu : 3.11.2016
dôvod zapísania majetku : §80 ods. 1 ZKR - nárok vyplývajúci z neúčinného právneho úkonu

K025307
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Dobeš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodrocká 5052/42, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozefa Dudovičová
Sídlo správcu:
Pernecká 37, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/52/2015 S63
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/52/2015
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov správca konkurznej podstaty úpadcu JUDr. Jozefa Dudovičová týmto zverejňuje v Obchodnom
vestníku bankový účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK80 0900 0000 0051 1923 5934, na ktorý
možno skladať kauciu.
JUDr. Jozefa Dudovičová, správca konkurznej podstaty
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K025308
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Dobeš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodrocká 5052/42, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozefa Dudovičová
Sídlo správcu:
Pernecká 37, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/52/2015 S63
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/52/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku – všeobecná podstata
1. Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Súpisová hodnota majetku: 1.700,- EUR
Číslo bankového účtu v tvare IBAN: SK80 0900 0000 0051 1923 5934
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Názov/forma vkladu: osobný účet - SPOROžíro

JUDr. Jozefa Dudovičová
správca konkurznej podstaty

K025309
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Dobeš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodrocká 5052/42, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozefa Dudovičová
Sídlo správcu:
Pernecká 37, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/52/2015 S63
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/52/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Jozefa Dudovičová, správca konkurznej podstaty úpadcu Ivan Dobeš, nar. 24.01.1961, bytom Bodrocká
5052/42, 821 07 Bratislava, zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 19.12.2016 o 10.00 hod., ktorá sa uskutoční v
sídle správcu na Perneckej ulici 37 v Bratislave.
Program schôdze :
1. Prezentácia veriteľov a otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Rôzne, záver.
Pri prezentácii veritelia: - fyzické osoby predložia doklad totožnosti, - právnické osoby aktuálny výpis z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia originál plnej moci, prípadne poverenia na zastupovanie veriteľa a doklad
totožnosti.

JUDr. Jozefa Dudovičová, správca konkurznej podstaty

K025310
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Urbareal s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trojičné námestie 5-9, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 501 641
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/5/2014 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/5/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
úpadcu : Urbareal s.r.o. so sídlom : Trojičné námestie 5-9, Bratislava, IČO: 44501641,
konkurzný súd a číslo konania : 6R/5/2014 , Okresný súd Bratislava 1.
Správca: I&R Konkurzy a reštrukturalizácie,k.s. Bratislava, Šoltésovej 2, IČO: 36865265
Termín a spôsob konania:
k 2.11.2016 formou per rolam t.j. zaslaním písomných stanovisk k bodom programu.
Zvolávateľ: JUDr. Štefan Straka – predseda veriteľského výboru

Program:
1. Prejednanie správy správcu z 25.10.2016 o stave speňaženie a žiadosť o uloženie ďalšieho záväzného
pokynu.
2. Schválenie záväzného pokynu pre speňaženie majetku úpadcu vo všeobecnej podstate- peňažných
pohľadávok úpadcu.

Prítomní na zasadnutí :
členovia veriteľského výboru zvolení na schôdzi veriteľov dňa 26.5.2015 :
·
·

DJL Real, s.r.o. so sídlom Košice, Krmanova č.1,IČO: 36785172 zastúpená JUDr. Štefan Straka na základe
plnomocenstva
SioTech Global, s.r.o. so sídlom Zámocká 3, 811 01 Bratislava, IČO: 43 841 074 zastúpená Ing. Arch.
Dobrocký Juraj

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

34

Obchodný vestník 214/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.11.2016

Neprítomný:
·

Obec Dubovany zastúpená starostom Miroslavom Michalčíkom- nezaslala stanovisko

Predseda veriteľského výboru DJL Real, s.r.o. obdŕžal dňa 27.10.2016 tak v listinnej podobe poštou ako aj emailom
dňa 25.10.2016 od správcu KP dokument pod názvom „Oznámenie výsledku tretieho kola ponukového konania na
speňaženie súboru pohľadávok úpadcu zaradeného do všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov a žiadosť
o doplnenie záväzného pokynu.“
Tento materiál bol rozoslaný emailom všetkým ďalším členom veriteľského výboru dňa 28.10.2016 s výzvou aby
svoje stanoviska zaslali predsedovi veriteľského výboru do 2.11.2016. Stanovisko zaslal len SioTech Global
s.r.o.,emailom dňa 31.10.2016, pričom toto stanovisko je prílohou zápisnice z VV. Tým, že Obec Dubovany
nezaslala svoje stanovisko, považuje sa za neprítomnú.

K bodu 1. Prejednanie správy správcu z 25.10.2016
Predseda veriteľského výboru DJL Real , s.r.o. informoval členov veriteľského výboru, že aj keď správa správcu
neobsahuje , ktoré pohľadávky boli predmetom speňaženia v 3.kole tak išlo o pohľadávky zapísané do súpisu
všeobecnej KP v OV 77/2015 z 23.04.2015 a to pohľadávky voči spoločnosti V.N.M. s.r.o. vo výške 19 980 €
a P4Y vo výške 28 110 €.
K bodu 2. Schválenie záväzného pokynu pre speňaženie majetku úpadcu vo všeobecnej podstate- peňažných
pohľadávok úpadcu.
Predseda veriteľského výboru informoval členov , že vo vzťahu k doposiaľ speňažovaným pohľadávkam, veriteľský
výbor už určil na svojom zasadnutí dňa 29.6.2016 záväzný pokyn v uznesení č.2, t.j. „ak tretie kolo ponukového
konania nebude úspešné, Správca vylúči tieto peňažné pohľadávky zo všeobecnej podstaty a v súlade s 81 odst.3
ZKR ponúkne prevod nespeňažených pohľadávok veriteľom prihláseným v konkurze“. Zapísaním ďalších
pohľadávok úpadcu do všeobecnej podstaty a ich zverejnením v OV sa situácia čiastočne zmenila a bolo by
potrebné predmetné uznesenie č.2 zmeniť.
Doposiaľ formou ponukového konania neboli speňažované pohľadávky úpadcu :
·
·
·
·
·
·
·
·

voči dlžníkom Miguel Invest, s.r.o.- 117 600,-€ zapísaná do KP a zverejnená v OV 77/2015
Mária Pirková- 14 129,12 € zapísaná do KP a zverejnená v OV 86/2016
Ing. Slavomír Pirk-22 106,07 € zapísaná do KP a zverejnená v OV 202/2016
Ing. Slavomír Pirk- 150 000,-€ zapísaná do KP a zverejnená v OV 202/2016
Ing. Slavomír Pirk- 40 000,-€ zapísaná do KP a zverejnená v OV 202/2016
P4Y s.r.o. -44 690,-€ zapísaná do KP a zverejnená v OV 202/2016
P4Y s.r.o.- 68 047,33 € zapísaná do KP a zverejnená v OV 202/2016
P4Y s.r.o.-32 588,40 € zapísaná do KP a zverejnená v OV 202/2016

Vzhľadom k týmto skutočnostiam navrhol predseda veriteľského výboru, aby vo vzťahu k pohľadám, ktoré boli
zapísané do KP a zverejnené v OV č. 77/2015 a 86/2015 došlo k zmene záväzného pokynu formou zápisnice zo
zasadnutia VV z 29.6.2016 s tým, aby bol uložený nový záväzný pokyn a to aby doposiaľ neúspešne speňažované
peňažné pohľadávky úpadcu ponukovým konaním boli ďalej speňažované v ďalších troch kolách s ostatnými
doposiaľ nespeňažovanými pohľadávkami. Z tohto dôvodu navrhol prijatie týchto uznesení :

Uznesenie č.1.
Veriteľský výbor ukladá správcovi KP záväzný pokyn doposiaľ nespeňažené pohľadávky úpadcu zapísané
vo všeobecnej podstate a zverejnené v OV č. 77/2015 pod značku záznamu KOO8959, (P4Ys.r.o. 28 11,-€
VNM s.r.o. 19 980,-€),speňažovať v ďalších troch kolách ponukovým konaním zverejnením v obchodnom
vestníku..
Hlasovanie :
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Za hlasovali : DJL Real, s.r.o., SioTech Global, s.r.o.
Proti : 0
Zdržal sa :0

Uznesenie č.2
Veriteľský výbor mení svoj záväzný pokyn uvedený v uznesení č.2 na zasadnutí VV zo dňa 29.6.2016
a ukladá správcovi pohľadávky úpadcu zapísané vo všeobecnej podstate a zverejnené v OV č. 77/2015
pod značku záznamu KOO8959- Miguel Invest, v OV č.86/2016 pod značkou záznamu K010418- Mária
Pirková a OV č. 202/2016 pod značkou záznamu K024050 - Ing. Slavomír Pirk, P4Y s.r.o., speňažovať
ponukovým konaním v troch kolách zverejnením v obchodnom vestníku.
Hlasovanie :
Za hlasovali : DJL Real, s.r.o., SioTech Global, s.r.o.
Proti : 0
Zdržal sa :0

Uznesenie č.3
Veriteľský výbor schvaľuje podmienky ponukového konania tak ako sú uvedené v liste správcu zo dňa
25.10.2016 sp. zn. 6R/5/2014S1436 a to tak pre ponukové konanie na speňaženie peňažných pohľadávok
v ďalších kolách uvedených v uznesení č.1 ako aj pre ponukové konanie speňaženia peňažných
pohľadávok v troch kolách uvedených v uznesení č.2
Hlasovanie :
Za hlasovali : DJL Real, s.r.o. SioTech Global, s.r.o.
Proti : 0
Zdržal sa :0

Uznesenie č.4
Ak ponukového konania na speňaženie peňažných pohľadávok úpadcu Urbareal,s.r.o. uvedené v uznesení
č.1 a č.2 nebudú úspešné, správca vylúči tieto peňažné pohľadávky zo všeobecnej podstaty a v súlade s
§81 odst.3 ZKR ponúkne prevod nespeňažených pohľadávok veriteľom prihláseným v konkurze.
Hlasovanie :
Za hlasovali : DJL Real, s.r.o., SioTech Global, s.r.o.
Proti : 0
Zdržal sa :0

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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Uznesenie č.5
Veriteľský výbor splnomocňuje predsedu veriteľského výboru, aby sa v mene veriteľského výboru ako
príslušného orgánu vyjadroval k jednotlivým ponúkam prípadných záujemcov na odkúpenie peňažných
pohľadávok úpadcu , tieto schvaľoval alebo neschvaľoval .
Hlasovanie :
Za hlasovali : DJL Real, s.r.o., SioTech Global, s.r.o.
Proti : 0
Zdržal sa :0

Emailové stanoviska členov veriteľského výboru k navrhovaným uzneseniam sa nachádzajú u predsedu
veriteľského výboru, ktorý v súlade s § 38 odst.6 ZKR zabezpečí prostredníctvom správcu konkurznej podstaty
zverejnenie tejto zápisnice v obchodnom vestníku.

__________________________________
DJL Real, s.r.o. - predseda VV
v zastúpení JUDr. Štefan Straka

K025311
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ida Jeleňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Humenská 15, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/28/2015 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/28/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Jozef Urbánek, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ida Jeleňová, nar. 30. 12. 2015 , trv. bytom: Humenská
15, 040 11 Košice týmto oznamuje, že dňa 30. 9. 2016 bola do kancelárie správcu doručená, po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o.,
Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 803 s celkovou uplatnenou výškou 4 968,38 EUR. Pohľadávky veriteľa boli
zapísané do zoznamu pohľadávok v súlade s ust. § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K025312
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Ramšáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 2206/37, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1967
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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Obchodné meno správcu:
BS Správcovská k.s.
Sídlo správcu:
Cukrovarská 32/2, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/21/2015 S1761
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/21/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

BS Správcovská k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Jana Ramšáková, nar. 04.10.1967, bytom Trebišov,
Komenského 2206/37, v zmysle § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej
podstaty úpadcu.

typ súpisovej zložky: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
p.č.: 13
popis: zrážka z príjmu za obdobie 9/2016
(príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou)
mena: EUR
suma: 271,52
súpisová hodnota: 271,52
dátum zapísania: 02.11.2016
dôvod zapísania: § 72 ods.2 ZKR

V Trebišove dňa 02.11.2016
BS Správcovská k.s.

K025313
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Varga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hoste 41, 925 45 Abrahám
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.3.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/18/2016 S 1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/18/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
Porad.
číslo
3.

Dátum zápisu do
Súpisná
Počet Hodnota
zoznamu majetku
hodnota v €
v€

Názov hnuteľnej veci/súboru

Kaucia zložená v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zák. 7/2005 Z.z.. veriteľom Alžbetou
Szilvásiovou, 925 92 Topoľnica č.164, pri popretí pohľadávky zabezpečeného 04.10.2016

1

350

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Szilvásiovou, 925 92 Topoľnica č.164, pri popretí pohľadávky zabezpečeného 04.10.2016
veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s.

1

350

350

Mgr. Jana Petrášová Laiferová
správca konkurznej podstaty
úpadcu Daniela Vargu

K025314
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vladimír Válek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orechová 445/57, 900 23 Viničné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/14/2016-S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/14/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
por.
číslo

typ súpis.
zložky

súpisová
spoluvl. podiel
hodnota (EUR) úpadcu

11

príslušná časť mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutá exekúciou (§ 72
iná majetková
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.) za kalendárny mesiac september 2016, zamestnávateľ:
hodnota
SODEMA, s.r.o.

popis súpisovej zložky

44,48

1/1

K025315
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Konečný Enriko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. gen. Klapku 66/23, 94501 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/23/2016 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/23/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca opravuje zverejnenie v Obchodnom vestníku 211/2016 zo dňa 03.11.2016, č. zverejnenia K025031,
týkajúce sa oznámenia o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (opravovaná časť je označená tučným písmom)
Mgr. Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca úpadcu Enriko Konečný, nar.:
23.07.1973, bytom Ul. gen. Klapku 66/23, 945 01 Komárno týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa 28.10.2016 správcom do zoznamu pohľadávok
zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
Belobrad Gabriel

IČO: Ulica:
Dunajské nábrežie 2529

Číslo: Obec
PSČ: Štát
36/46 Komárno 945 05 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
5.000,- EUR

Mgr. Ondrej Brláš, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K025316
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Strapec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hôrky 238/4, 034 91 Hubová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1976
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 01001 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/13/2016 – S 1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/13/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova
6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565,
správca úpadcu: Ján Strapec, nar.: 06.02.1976, bytom Hôrky 238/4, 034 91 Hubová (ďalej aj ako len „Úpadca“),
týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku
nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty):

Veriteľ:
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, konajúca prostredníctvom BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky
Sídlo:

Karadžičova 2, 811 09 Bratislava

IČO:

47 258 713

Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

1.210,95 €
2
Neuplatnené
5/B-1 až 5/B-2
02.11.2016

V Bratislave, dňa 02.11.2016

Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti
HMG Recovery, k.s. - správca Úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K025317
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ”BAP” spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Geologická 21, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 347 304
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
Sídlo správcu:
Pribišova 31, 841 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/29/2015 S1662
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/29/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na uvedenie čísla účtu za účelom uhradenia čiastkového výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu.
Ako Správca konkurznej podstaty informujem o skutočnosti, že v prebiehajúcom konkurznom konaní bol
v Obchodnom vestníku č. 196/2016, zo dňa 12.10.2016, uverejnený návrh čiastkového rozvrhu výťažku všeobecnej
podstaty pre nezabezpečených veriteľov, ktorý bol následne veriteľským výborom schválený. Na základe vyššie
uvedeného žiadam veriteľov úpadcu “BAP“ spol. s r.o., so sídlom Geologická 21, 821 06 Bratislava IČO: 31 347
304, o oznámenie čísla bankového účtu a príslušných symbolov na uhradenie výťažku z čiastkového rozvrhu
úpadcu.
S úctou
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa

K025318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 00 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO
36 302 341, č. k. 40K/53/2014 v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlásil 2. kolo dražby
nehnuteľného majetku:
Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedené na LV č. 4256, nachádzajúce sa v okrese Trenčín, obec
Trenčín, katastrálne územie Kubrá, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1-ina
·

byt č. 5 v rozostavanom bytovom dome IDEÁL I vo vchode č. 1 na druhom nadzemnom podlaží, na
pozemku č. p. KN 623/11 v k. ú. Kubrá, obec Trenčín, okres Trenčín a spoluvlastnícky podiel na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach obytného domu 5514/246064.

Dražba majetku úpadcu bola zverejnená v OV č. 180/2016 dňa 20. septembra 2016.
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiadny záujemca a 2. kolo dražby konanej dňa 2.
novembra 2016 o 9.00 hod bolo vyhlásené ako neúspešné.
V Považskej Bystrici dňa 3. novembra 2016
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K025319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Neded 39, 925 85 Neded
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.9.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/29/2015 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/29/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 20/
Opis súpisovej zložky majetku:
Peňažná pohľadávka:

Celková suma: 141,39 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: výkon práce, časť mzdy za mesiac október 2016,
Dlžník: 2KK, s. r. o., Hollého 9, 927 05 Šaľa, IČO: 48 252 042
Dátum splatnosti: september 2016
Súpisová hodnota: 141,39 EUR
Deň zápisu: 3. 11. 2016

V Piešťanoch, dňa 3. 11. 2016

K025320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO
36 302 341, č. k. 40K/53/2014 v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlásil 2. kolo dražby
nehnuteľného majetku:
Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedené na LV č. 4256, nachádzajúce sa v okrese Trenčín, obec
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Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedené na LV č. 4256, nachádzajúce sa v okrese Trenčín, obec
Trenčín, katastrálne územie Kubrá, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1-ina.
·

byt č. 6 v rozostavanom bytovom dome IDEÁL I vo vchode č. 1 na druhom nadzemnom podlaží, na
pozemku č.p. KN 623/11 v k.ú. Kubrá, obec Trenčín, okres Trenčín a spoluvlastnícky podiel na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach obytného domu 5234/246064.

Dražba majetku úpadcu bola zverejnená v OV č. 180/2016 dňa 20. septembra 2016.
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiadny záujemca a 2. kolo dražby konanej dňa 2.
novembra 2016 o 10.00 hod bolo vyhlásené ako neúspešné.
V Považskej Bystrici dňa 3. novembra 2016
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu

K025321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marián Gálik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chalupkova 9, 819 43 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Podolský
Sídlo správcu:
Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/58/2011- S1230
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/58/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
z III. zasadnutia veriteľského výboru

Ing. Mariána Gálika, nar. 08.09.1957, bytom Chalupkova 9, 819 43 Bratislava,
ktoré sa konalo dňa 03.11.2016 o 9.00 hod. v sídle kancelárie správcu.

Č.k.: 6K/58/2011

Členovia:
1. KOROX – office market, s.r.o., IČO: 36 035 785, zastúpený: JUDr. Blanka Gondová, advokátka,
2. PK development s.r.o., IČO: 35 927 143, zastúpený: Mgr. Dušan Kolesár, advokát,
3. PORADCA, s.r.o., IČO: 36 371 271, zastúpený: Mgr. Richard Karkó, advokát.

Program zasadnutia veriteľského výboru v nasledovnom znení:
1. Otvorenie
2. Schválenie konečného rozvrhu výťažku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Schválenie konečného rozvrhu výťažku
3. Záver.

K bodu 1.)
Programom tohto zasadnutia bol jediný bod programu, a to schválenie konečného rozvrhu výťažku. Z dôvodu
nenáročnosti programu, ako aj v záujme časovej úspornosti a nezaťažovania členov veriteľského výboru navrhol
správca hlasovanie per rollam v zmysle § 38 ods. 3 ZKR prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Na hlasovaní sa
členovia veriteľského výboru môžu vyjadriť za, proti alebo zdržaním sa hlasovania za návrh na schválenie
konečného rozvrhu výťažku. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za
prítomných. Veriteľský výbor je uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho členov. Každý člen veriteľského
výboru má jeden hlas; na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných
(hlasujúcich) členov veriteľského výboru.

K bodu 2.)
Správca navrhol schváliť resp. uplatniť odôvodnené námietky proti rozvrhu výťažku v konkurznej veci úpadcu Ing.
Mariána Gálika, bytom Chalupkova 9, 819 43 Bratislava.

Hlasovanie per rollam v zmysle § 38 ods. 3 ZKR:
ZA: 3 hlasy.
Proti: 0 hlasov.
Zdržal sa: 0 hlasov.

Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor schvaľuje rozvrh výťažku v konkurznej veci úpadcu Ing. Mariána Gálika, bytom Chalupkova 9, 819
43 Bratislava.

K bodu 3.)
Správca skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný o 9,15 hod. a zasadnutie
veriteľského výboru ukončil.
V Bratislave dňa 03.11.2016 zapísal správca konkurznej podstaty :

Mgr. Peter Podolský
správca
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K025322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO
36 302 341, č. k. 40K/53/2014 v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlásil 2. kolo dražby
nehnuteľného majetku:
Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedené na LV č. 4256, nachádzajúce sa v okrese Trenčín, obec
Trenčín, katastrálne územie Kubrá, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1-ina.
·

byt č. 21 v rozostavanom bytovom dome IDEÁL I vo vchode č. 1 na piatom nadzemnom podlaží, na
pozemku č. p. KN 623/11 v k. ú. Kubrá, obec Trenčín, okres Trenčín a spoluvlastnícky podiel na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach obytného domu 5185/246064.

Dražba majetku úpadcu bola zverejnená v OV č. 180/2016 dňa 20. septembra 2016.
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiadny záujemca a 2. kolo dražby konanej dňa 2.
novembra 2016 o 11.00 hod bolo vyhlásené ako neúspešné.
V Považskej Bystrici dňa 3. novembra 2016
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu

K025323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO
36 302 341, č. k. 40K/53/2014 v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlásil 2. kolo dražby
nehnuteľného majetku:
Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedené na LV č. 4256, nachádzajúce sa v okrese Trenčín, obec
Trenčín, katastrálne územie Kubrá, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1-ina.
·

byt č. 31 v rozostavanom bytovom dome IDEÁL I vo vchode č. 1 na siedmom nadzemnom podlaží, na
pozemku č. p. KN 623/11 v k.ú. Kubrá, obec Trenčín, okres Trenčín a spoluvlastnícky podiel na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach obytného domu 5187/246064.

Dražba majetku úpadcu bola zverejnená v OV č. 180/2016 dňa 20. septembra 2016.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiadny záujemca a 2. kolo dražby konanej dňa 2.
novembra 2016 o 12.00 hod bolo vyhlásené ako neúspešné.
V Považskej Bystrici dňa 3. novembra 2016
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu

K025324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Awni Norbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dopravná 29, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Petra Gabrišová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/26/2016 S1721
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/26/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Súpisová
hodnota
[EUR]

Podstata

Názov

Všeobecná
podstata

Suma zo mzdy v rozsahu podľa § 68 a nasl. zák. č. 233/1995 Z. z., v akom
môže byť mzda postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou zrazená
1074,01
zamestnávateľom NIEDAX, s.r.o., Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava za
obdobie september 2016 / § 72 ods. 2 ZKR /

Stav

Dátum
zapísania

Dôvod
zapísania

Zaradený
do súpisu

31.10.2016

majetok
úpadcu

K025325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Walter Barthelmes
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 318/16, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vrábel
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/42/2016 S1633
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/42/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.
mája 2000 o konkurznom konaní.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 8K/42/2016-167 zo dňa 21.10.2016, ktoré bolo uverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 209/2016 zo dňa 31.10.2016, značka záznamu K024749, Okresný súd Bratislava I, bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu – Walter Barthelmes, nar. 06.09.1961, bytom: Mierová 318/16, 821 05 Bratislava, št.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurz na majetok úpadcu – Walter Barthelmes, nar. 06.09.1961, bytom: Mierová 318/16, 821 05 Bratislava, št.
príslušnosť: Spolková republika Nemecko (ďalej len „Úpadca“).
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).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.4 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko 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).
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.

Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000 of
29th May 2000 on insolvency proceedings.
According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor I am obliged to inform you that with the resolution of the District court Bratislava, No.
8K/42/2016-167 from 21st of October 2016, published in Commercial Journal No. 209/2016 on 31st of October
2016, the bankruptcy was declared on the estate of debtor Walter Barthelmes, born on 6th of September 1961,
address: Mierová 318/16, 821 05 Bratislava, nationality: Germany (hereinafter as „Debtor“).
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).
The claim which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
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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).
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).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not
be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28
sec. 8 BRA).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
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).
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.

Bratislava, 03.11.2016
JUDr. Peter Vrábel, správca / trustee

K025326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Kelemen
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 20/14, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1981
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/38/2015 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/38/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

A. VŠEOBECNÁ ČASŤ
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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Všeobecné informácie o konkurze

Na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I zo dňa 21.08.2015, zverejneného v Obchodnom vestníku č.
165/15, zo dňa 27.08.2015 súd vyhlásil konkurz na majetok úpadcu Michal Kelemen, nar. 09.12.1984, bytom 1.
mája 20/14, 901 01 Malacky (predtým Záhorácka 5365/17D, 901 01 Malacky) (ďalej len „Úpadca“); rozhodol
o otvorení malého konkurzu a za správcu Úpadcu ustanovil správcovskú spoločnosť iTRUSTee Recovery, k.s., so
sídlom kancelárie Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, zn. správcu S 1697 (ďalej len „Správca“).
2.

Schôdza veriteľov a príslušný orgán

Schôdza veriteľov sa konala dňa 30.11.2015. Na prvej schôdze veriteľov si prítomní veritelia v zmysle ust. § 107
ods. 2 ZKR zvolili za zástupcu veriteľov veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s..
Funkciu príslušného orgánu v konkurze vedenom na majetok Úpadcu teda vykonáva Slovenská konsolidačná,
a.s..
3.

Informácie k majetku podliehajúcemu konkurzu, speňažovaniu a výťažku

V súlade s ustanovením § 73 ods. 5 ZKR Správca počas celého konkurzu zabezpečoval zisťovanie, zaistenie a
spísanie majetku patriaceho Úpadcovi. Zistený majetok bol zapísaný do súpisu majetku všeobecnej konkurznej
podstaty a zverejnený v Obchodnom vestníku: OV č. 209/15, zo dňa 30.10.2015, OV č. 12/16, zo dňa 20.01.2016,
OV č. 42/16, zo dňa 02.03.2016, OV č. 46/16, zo dňa 08.03.2016.
Správca uvádza, že nakoľko Úpadca nemal nikdy uzavreté manželstvo, z uvedeného dôvodu nedošlo u Úpadcu
k vzniku BSM, ktoré by sa vyporiadavalo. Ďalej Správca uvádza, že neboli zistené žiadne odporovateľné úkony
Úpadcu. Správca konštatuje, že k dnešnému dňu nedošlo k vylúčeniu žiadneho majetku zo súpisu.
Správca ďalej uvádza, že do konkurzu na majetok Úpadcu si zabezpečené pohľadávky prihlásil veriteľ, a to p.
Viktória Labadyová (v zozname pohľadávok pod por. č. 3. a 4.). Správca na uvedené zabezpečovacie právo
neprihliadal podľa § 95 ods. 3 ZKR, nakoľko išlo o veritelia s podriadenou pohľadávkou. Ďalej si do konkurzu na
majetok Úpadcu prihlásil zabezpečenú pohľadávku veriteľ Vlastníci bytov a NP v dome s č. 1088 (v zozname
pohľadávok pod por. č. 34.), a to prihláškou doručenou po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a z dôvodu podľa
§ 28 ods. 8 ZKR. Správca na zabezpečovacie právo neprihliada. Vzhľadom na vyššie uvedené nebola vytvorená
oddelená podstata pre žiadneho z veriteľov, resp. nedošlo ani k žiadnemu preradeniu výťažkov speňaženia majetku
zo všeobecnej do oddelenej podstaty.
K speňažovaniu majetku Úpadcu Správca uvádza nasledovné:
Nehnuteľnosti - byty: Správca listom zo dňa 15.12.2016 požiadal príslušný orgán o uloženie záväzného pokynu k
speňaženiu nehnuteľností zapísaných v súpise všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v OV č. 209/15, zo dňa
30.10.2015, pod por. č. 1. až 13. (ďalej len „Nehnuteľnosti“). Dňa 15.01.2016 bol Správcovi doručený záväzný
pokyn príslušného orgánu s podmienkami postupu speňaženia Nehnuteľností vo vlastníctve Úpadcu. Na prvom kole
dobrovoľnej dražby dňa 17.03.2016 došlo k vydraženiu všetkých Nehnuteľností, pričom suma výťažku vydražených
Nehnuteľností je spolu 161.000,00,- EUR (bližšie viď. tabuľka výťažku).
Hnuteľné veci a Pohľadávka: Správca listom zo dňa 02.03.2016 požiadal príslušný orgán o uloženie záväzného
pokynu k speňaženiu hnuteľných vecí zapísaných v súpise všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v OV č.
42/2016, zo dňa 02.03.2016, pod por. č. 16. až 44. a pohľadávky zapísanej v súpise všeobecnej podstaty, ktorý bol
zverejnený v OV č. 42/2016, zo dňa 02.03.2016, pod por. č. 45. (ďalej len „Hnuteľné veci a Pohľadávka“). Dňa
31.03.2016 bol Správcovi doručený záväzný pokyn príslušného orgánu s podmienkami postupu speňaženia
Hnuteľných vecí a Pohľadávky Úpadcu. V zmysle uloženého záväzného pokynu Správca vyhlásil jednotlivé tri
ponukové konania a následne Správca ohľadom nespeňaženého majetku zverejnil ponuku na priamy predaj. Suma
výťažku speňažených Hnuteľných vecí a Pohľadávky je spolu 491,10,- EUR (bližšie viď. tabuľka výťažku).
Iný majetok: Ďalším výťažkom zo speňažovania zahrnutý na uspokojovanie boli zrážky zo mzdy spolu vo výške
735,93 EUR, vrátený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR
a zabezpečené prostriedky účte úpadcu v Prima banka, a .s. vo výške 3 717,92 EUR.
Tabuľka s majetkom zaradeným v súpise a s uvedením sumy získanej speňažením a spôsobom speňaženia je
pripojená nižšie:
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Majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty úpadcu Michal Kelemen

Por
Charakteristika
č.
1

pozemok - parc. č. 4503/46 na LV č. 5949

10

byt č. 17 - Malacky

2

pozemok par. č. 796 na LV č. 5565

3
4
5
Nehnuteľnosti
11

Pohľadávky

Suma
výťažku
EUR

Dobrovoľná
dražba
č.
33 500,00 €
052016 zo dňa 17.3.2016
161 000,00 €

pozemok par. č. 983 na LV č. 4613

7
12
8
9

pozemok par. č. 984 na LV č. 4613
byt č. 1 - Senica
pozemok par. č. 983 na LV č. 4613
pozemok par. č. 984 na LV č. 4613

13

byt č. 2 - Senica

45

Ponuka na priamy predaj
pohľadávka úpadcu voči dlžníkovi Veronika
majetku
OV
127/2016, 10,00 €
Matejčíková, Hrubý Šúr 427, 903 01 Senec
1.7.2016

14

Dobrovoľná
dražba
č.
72 000,00 €
052016 zo dňa 17.3.2016

príjmy úpadcu (mzda) - pracovná zmluva,
Zamestnávateľ : Rudolf Kelemen - Autoškola zrážky zo mzdy
735,93 €
Delta-R
vrátený preddavok
663,88 €
pohľadávka z účtu v banke - Sberbank
prostriedky účte úpadcu v
SLovensko, a.s.
3 717,92 €
Prima banka,a .s.

16

spotrebič - pračka WHIRLPOOL

17

nábytok - kôš na prádlo

18

nábytok - plast. odkladacia skrinka

19

nábytok - kovová skrinka

20

nábytok - kovový vešiak

21

nábytok - kovový botník

22

nábytok - 3 dverová komoda

30

nábytok - komoda MALM

31

nábytok - lampa

23

televízor - SAMSUNG

24

DVD prehrávač - SAMSUNG

25

nábytok - dvojpohovka KLIPPAN

26

nábytok - konferenčný stolík

27

nábytok - konferenčný stolík

28

nábytok - sedadlo KLIPPAN

29

nábytok - sedadlo KLIPPAN

32

nábytok - jedálenský stôl

33

nábytok - stolička

34

nábytok - stolička

35

nábytok - stolička

Suma výťažku spolu
v podľa druhu majetku v
EUR

Dobrovoľná
dražba
č.
55 500,00 €
052016 zo dňa 17.3.2016

6

15

Hnuteľné veci

pozemok par. č. 797 na LV č. 5565
pozemok par. č. 798 na LV č. 5565
pozemok par. č. 799 na LV č. 5565
byt č. 1 - Skalica

Spôsob speňaženia

745,93 €

4 381,80 €

Ponuka na priamy predaj
majetku
OV
127/2016, 10,00 €
1.7.2016

ponukové konanie č. 1 - III.
4,50 €
kolo

ponukové konanie č. 1 - III.
45,10 €
kolo

ponukové konanie č. 1 - III.
7,50 €
kolo

ponukové konanie č. 1 - III.
4,50 €
kolo

481,10 €

Ponuka na priemy predaj
majetku
OV
127/2016, 5,00 €
1.7.2016
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36

nábytok - stolička

37

žehliaca doska

38

vysávač ROWENTA

39

žehlička PHILIPS

40

chladnička/mraznička

ponukové konanie č. 1 - III.
140,00 €
kolo

41

varná doska

ponukové konanie č. 1 - III.
80,00 €
kolo

42

mikrovlná rúra

ponukové konanie č. 1 - III.
68,00 €
kolo

43

rúra REALISTISK

ponukové konanie č. 1 - III.
80,00 €
kolo

44

drezová batéria HOVSKAR

ponukové konanie č. 1 - III.
32,00 €
kolo

ponukové konanie č. 1 - III.
4,50 €
kolo

SPOLU VÝŤAŽOK

4.

166 608,83 €

Informácie o pohľadávkach proti podstate

Správca konštatuje, že oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh
všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 171/16, zo dňa 06.09.2016; s tým, že 30 dňová
lehota na podanie námietok podľa § 96 ods. 3 ZKR uplynula 06.10.2016. V uvedenej lehote nepodala námietky
žiadna z oprávnených osôb.
Žiaden výdavok nebol spätý osobitne s určitou súpisovou zložkou, preto boli pohľadávky proti podstate
rozpočítané bez rozdielu na všetky súpisové zložky majetku. V ďalšom je potrebné spomenúť, že uvádzaná suma
pohľadávok proti podstate zahŕňa aj budúce predpokladané nevyhnutné náklady do ukončenia konkurzu: odmena
správcu, vrátane súdneho poplatku z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku v zmysle sadzobníka
súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení
neskorších predpisov - Položka 5 písm. c). (pozn. celková suma pohľadávok proti podstate je ponížená o jeden
poplatok za vedenie účtu v banke v sume 4,99 Eur veriteľa Sberbank Slovensko, a.s. evidovaný pod por. č. 45,
nakoľko banka odpustila poplatok za vedenie účtu. Správca uvádza, že pohľadávky proti podstate sa uspokojujú
podľa zásad uvedených v § 87 ods. 2 a nasl. ZKR.
Súhrnný prehľad pohľadávok proti podstate je nasledovný:
Vetiteľ

Druh pohľadávky proti podstate

Spolu uznaná suma v EUR

iTRUSTee Recovery, k.s.
rôzne podľa druhu banky

poštovné hradené správcom
poplatky za súčinnosť poskytnutú bankami

55,45
341,17

iTRUSTee Recovery, k.s.

výpis z OR na založenie účtu v banke

iTRUSTee Recovery, k.s.
Sberbank Slovensko, a.s.
Ing. Arch. Iveta Horáková
iTRUSTee Recovery, k.s.
PRO aukcie, s.r.o.
Službyt spol. s r.o. Senica
SKAL & CO, spol. s r.o.
Mesto Senica

3,90
náklady zabezpečenia a speňažovania hnuteľných vecí
29,82
poplatky za vedenie účtu
29,94
úhrada faktúry - vyúčtovanie znaleckého
1 083,66
fak. Č. VS: 32016, odmena správcu do 1 SV
663,88
Náklady a odmena dražobníka
13 752,56
poplatky za služby spojené s bytom pre byt č. 1 a 2 Senica (súpisové
1 070,02
položky 12,13)
služby poplatky za služby spojené s bytom pre byt č. 1 Skalica
1 298,87
(súpisové položky 11)
daň z nehnuteľností - pomerne za 2016

7,18
Okresný súd Bratislava I
súdny poplatok 0,2 % z výťažku zaradeného do rozvrhu
332,50
(rezerva)
iTRUSTee Recovery, k.s.
odmena správcu z výťažku spolu s DPH (21 253,15 + DPH 4 250,63) 25 503,78 €
(rezerva)
SPOLU
44 172,73 EUR
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Správca uvádza, že v konkurze uplatnené pohľadávky proti všeobecnej podstate sú v uznanej výške spolu v
celkovej hodnote 44 172,73 EUR. Kompletný prehľad pohľadávok proti podstate podľa jednotlivých poradových
čísel je súčasťou správcovského spisu.
5.

Informácie o prihlásených pohľadávkach veriteľov na základe prihlášky pohľadávky

Dňa 12.10.2015 uplynula základná prihlasovacia lehota na prihlasovanie pohľadávok v ktorej si pohľadávky prihlásili
nasledovní veritelia pod por. č. 1 až 8. Veritelia pod por. č. 9 až 12 si uplatnili svoje pohľadávky po základnej
prihlasovacej lehote.

Poradové
čísla
Meno veriteľa podľa
Spolu
Spolu
Por.
pohľadávok podľa
Zoznamu
prihlásená
zistená
č.
Zoznamu
pohľadávok
suma v EUR suma v EUR
pohľadávok

Spolu
popretá
suma
EUR

1

Fincentrum a.s.

2

3
4
5

203,32

203,32

0

0

E

203,32

KOMUNÁLNA
poisťovňa,
a.s.
2
Vienna
Insurance
Group

17,25

17,25

0

0

E

17,25

Labadyová Viktória 3 - 8

219039,59

211055,77

7983,82

0

D

211055,77

9

732,38

732,38

0

0

E

732,38

10

576,94

576,94

0

0

E

576,94

Slovenská
konsolidačná, a.s.
Slovenský
plynárenský
priemysel, a.s.

1

Spolu
suma
Spolu
popretá
Poradie
pohľadávok
suma v EUR v
pohľadávky zahrnutá
do
incidenčný spor
rozvrhu v EUR

6

Službyt, spol. s r.o. 11 až 12

377,03

377,03

0

0

E

377,03

7

Sociálna poisťovňa 13 až 20

1109,1

1109,1

0

0

E

1109,1

8

Union
zdravotná
21 až 29
poisťovňa, a.s.

1215,47

1215,47

0

0

E

1215,47

9

ZSE Energia, a.s.

47,51

47,51

0

0

E

47,51

10

Vlastníci bytov a NP
34
v dome s. č. 1088

1411,71

5,16

1406,55

0

E

5,16

11

Mesto Senica

551,31

551,31

0

0

E

551,31

12

SKAL & CO, spol. s
36
r.o.

469,15

469,15

0

0

E

469,15

225750,76

216360,39

9390,37

0

30 až 33

35 a 37

SPOLU

216360,39

Pozn.: pripojená tabuľka už zohľadňuje zmenu výšky prihlásenej pohľadávky po oznámení o zániku časti
pohľadávky u veriteľov pod por. č. 6 a 9.
Správca uvádza, že celková konečná suma nezabezpečených pohľadávok zaradených na uspokojovanie
v zmysle tohto rozvrhu je spolu v celkovej hodnote 216 360,39 EUR; z toho je však suma 211 055,77 EUR
podriadených pohľadávok, ktoré sa podľa § 95 ods. 2 ZKR budú uspokojovať až po uspokojení ostatných
veriteľov iných nezabezpečených pohľadávok.
Správca uvádza, že o žiadnej z popretých pohľadávok neprebieha incidenčné konanie o určenie popretej
pohľadávky, preto sa na ne pri rozvrhu neprihliada a nezaraďujú sa do rozvrhu. Správca ďalej konštatuje, že žiadna
z prihlásených pohľadávok nie je podmienenou pohľadávkou a ani že v priebehu konkurzu k zmenám v osobe
veriteľov nedošlo.
6.

Iné informácie

Správca konštatuje, že v uvedenom konkurze nebol urobený žiadny čiastkový rozvrh všeobecnej podstaty. Správca
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Správca konštatuje, že v uvedenom konkurze nebol urobený žiadny čiastkový rozvrh všeobecnej podstaty. Správca
uvádza, že nebol vytvorený rozvrh oddelenej podstaty pre žiadneho z veriteľov.
B. ROZVRHOVÁ ČASŤ
1.

Informácia o rozdelení výťažku rozvrhom:

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

Výťažok získaný speňažením majetku Úpadcu predstavuje:

166 608,83 EUR

b)

Pohľadávky proti všeobecnej podstate:

44 172,73 EUR

c)

Suma zostatku výťažku (rozdiel a – b):

122 436,10 EUR

Suma zostatku výťažku sa bude rozdeľovať veriteľom na uspokojenie pohľadávok pod por č. veriteľa 1,2 a 4 až 12
(t.j. okrem veriteľa s podriadenými pohľadávkami) v rozsahu : 100 % zistenej sumy každej prihlásenej pohľadávky.
Suma výťažku určená na uspokojenie týchto veriteľov je 5 304,62 EUR
Zostatok výťažku (122 436,10 mínus 5 304,62) 117 131,48 EUR bude použitý na uspokojenie veriteľa s por. č. 3 (t.j.
veriteľa s podriadenými pohľadávkami) v rozsahu : 55,4978 % zistenej sumy každej jeho prihlásenej pohľadávky.
Uspokojenie jednotlivých veriteľov v zmysle tohto konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty je nasledovné:

Poradové
čísla
Por. Meno
veriteľa podľa
Poradie
pohľadávok
podľa
č.
Zoznamu pohľadávok
pohľadávky
Zoznamu pohľadávok

Spolu
zistená
suma Rozsah
pohľadávok zahrnutá do uspokojenia
rozvrhu v EUR
%

1

E

203,32

100

203,32

E

17,25

100

17,25

E

732,38

100

732,38

E

576,94

100

576,94

2
4
5

Fincentrum a.s.

1

KOMUNÁLNA poisťovňa,
a.s. Vienna Insurance 2
Group
Slovenská konsolidačná,
9
a.s.
Slovenský plynárenský
10
priemysel, a.s.

Spolu suma výťažku
v na uspokojenie v
EUR

6

Službyt, spol. s r.o.

11 až 12

E

377,03

100

377,03

7

Sociálna poisťovňa

13 až 20

E

1109,1

100

1109,1

8

Union
zdravotná
21 až 29
poisťovňa, a.s.

E

1215,47

100

1215,47

9

ZSE Energia, a.s.

E

47,51

100

47,51

10

Vlastníci bytov a NP v
34
dome s. č. 1088

E

5,16

100

5,16

11

Mesto Senica

35 a 37

E

551,31

100

551,31

12

SKAL & CO, spol. s r.o.

36

E

469,15

100

469,15

30 až 33

SPOLU

5304,62

5304,62

Meno veriteľa podľa Poradové
čísla
Por.
Poradie
Zoznamu
pohľadávok
podľa
č.
pohľadávky
pohľadávok
Zoznamu pohľadávok

Spolu
zistená
suma Rozsah
pohľadávok zahrnutá do uspokojenia
rozvrhu v EUR
%

3

211055,77

Labadyová Viktória

2.

3-8

D

55,497881

Spolu suma výťažku
v na uspokojenie v
EUR

117131,48

Informácia k schváleniu rozvrhu príslušným orgánom
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Správca žiada príslušný orgán (podľa časti A. bodu 2.), aby v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia návrhu konečného
rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku rozhodol o schválení tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku.
V Bratislave, dňa 2.11.2016
iTRUSTee Recovery, k.s., správca

K025327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Krutošík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 2618/20, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 4K 7/2016 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K 7/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Typ súpisovej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Zrážky zo mzdy za mesiac október 2016 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou podľa ust. § 72 ods. 2
Zákona č. 7/2005.
Súpisová hodnota majetku: 104,86 €
Deň zapísania: 31.10.2016
JUDr. Martin Kováčik
správca

K025328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bau3Mex a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 761 903
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Margita Hrivňáková
Sídlo správcu:
Májkova 3, P.O.Box 76, 820 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/31/2016/S1136
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/31/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Margita Hrivňáková, správca úpadcu: Bau3Mex a.s. v konkurze, so sídlom Príjazdná 7/A, 831 07
Bratislava, IČO: 35 761 903, sp. zn. 8K/31/2016, v zmysle uznesenia konkurzného súdu zo dňa 19. 10. 2016
zverejného v OV 207/2016 o predĺžení lehoty na popieranie pohľadávok, podľa § 34 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení (“ZoKR”) týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať na adrese
Májkova 3, 811 02 Bratislava, 6. poschodie, dňa 13. 12. 2016 o 14:00 hod. Pri prezentácii veritelia predložia
doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia
splnomocnenie (poverenie na zastupovanie veriteľa). Program schôdze: 1. Otvorenie schôdze, 2. Správa o činnosti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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splnomocnenie (poverenie na zastupovanie veriteľa). Program schôdze: 1. Otvorenie schôdze, 2. Správa o činnosti
správcu a stave konkurzného konania, 3. Voľba veriteľského výboru, 4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle
§ 36 ZoKR, 5. Rôzne a záver.
Pôvodne určený termín schôdze veriteľov dňa 11.11.2016 sa ruší.
V Bratislave dňa 3. 11. 2016
JUDr. Margita Hrivňáková, správca

K025329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Lipták
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sama Vozára 198/16, 980 52 Hrachovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.1.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4 K 61/2016 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4 K 61/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Ivana Gajdošíková oznamuje, že v konkurznej veci úpadcu Miroslava Liptáka, nar. 3.1.1966, trvale
bytom
980
52
Hrachovo,
Sama
Vozára
198/16,
v
zmysle ustanovenia § 8 ods.4 zákona č. 8/2005 Z.z. a ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. je možné nahli
adať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese sídla správcu : 960 01 Zvolen, Fransicsiho
1044/6, a to v pracovné dni od 08.00 do 14.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné nahlásiť vopred
písomne na uvedenej adrese, elektronickou poštou (e-mail:
gajdosikova@stred.sk ).

Zvolen 3.11.2016
JUDr. Ivana Gajdošíková, správca

K025330
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Lipták
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sama Vozára 198/16, 980 52 Hrachovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.1.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4 K 61/2016 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4 K 61/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu: (ďalej len
„Úpadca“) Miroslava Liptáka, nar. 3.1.1966, bytom 980 52 Hrachovo, Sama Vozára 198/16 Vám oznamujem, že
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„Úpadca“) Miroslava Liptáka, nar. 3.1.1966, bytom 980 52 Hrachovo, Sama Vozára 198/16 Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 4 K 61/2016 zo dňa 21.10.2016 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as
the bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the
District Court in Banská Bystrica No. 4 K 61/2016 dated 21 th of October 2016 bankruptcy procedure was
declared on the Debtor – Miroslav Lipták, born on 1st of January, 1966, address 980 52 Hrachovo, Sama
Vozára 198/16
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 208 dňa 28.10.2016.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 28th of October 2016. The
bankruptcy was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú
povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na
Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, k číslu konania 4 K
61/2016 a v jednom rovnopise správcovi na adresu JUDr. Ivana Gajdošíková, správca, J. Francisciho 1044/6, 960
01 Zvolen, Slovenská republika. Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v
prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v
prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only
„the BRA”) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one original to the Okresný súd
Banská Bystrica ( District Court Banská Bystrica ), Skuteckého 28, 974 01 Banská Bystrica, Slovak
Republic, to the No. 4 K 61/2016 and in one original to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Ivana
Gajdošíková, správca, Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen, Slovak Republic. The lodgement of claim is
submitted by designated registration form. The lodgement of claim has to provide information about the
name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of
the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal
and the interests, the legal cause of the interests; the lodgement of claim has to be dated and signed.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way.
They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims
secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about type,
ranking, the legal cause of security and information about the object to which the security is tied and
amount to which the claim is secured. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents
proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
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Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované
alebo nebudú doručené v stanovenej lehote sa v konkurznom konaní neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie
právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú
povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed
or dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim
or lodgment of claim which will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy
procedure. Not lodged security rights become extinct after the lodgement period elapses. The trustee or the
court do not have the duty to notify the
creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of
the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Dlžníka.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the Europen Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the debtor's list of
commitments.

Vo Zvolene 3.11.2016
JUDr. Ivana Gajdošíková

K025331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Šimončič Juristová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michalská 2346/8, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.4.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/7/2016 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/7/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhlásenie druhého kola ponukového konania
Správkyňa v konkurznej veci úpadcu Katarína Šimončič Juristová, nar. 23.04.1982, trvale bytom Michalská 2346/8,
920 01 Hlohovec, č.spr. spisu 23K/7/2016 S489, v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov úpadcu zo dňa
19.08.2016 týmto vyhlasujem druhé kolo verejného ponukového konanie na predaj (postúpenie) nižšie uvedenej
pohľadávky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmetom postúpenia je pohľadávka úpadcu voči spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa a.s., Štefanovičova 4,
Bratislava, IČO: 00 585 441, vo výške 25 053,62 € z právneho titulu náhrady škody a zaplatenia poistného plnenia.
Ide o pohľadávku vymáhanú v súdnom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I. pod sp. zn. 30Cb/25/2014.
Majetok ocenený odhadom správcu bol zapísaný a uverejnený v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 131/2016 dňa 08.07.2016.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v zalepenej
obálke s výrazným označením „KONKURZ 23K/7/2016 S489 - NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky sú záujemcovia
povinní doručiť poštou alebo osobne na adresu sídla kancelárie správcu konkurznej podstaty: JUDr. Barbora
Volárová, správkyňa, Kukučínova 11 , 921 01 Piešťany.
Na podávanie ponúk správcovi plynie lehota odo dňa zverejnenia tohto oznamu v Obchodom vestníku do 28.
novembra 2016 do 15,00 hod.
Záväznú ponuku záujemcu doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný
až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak správca na
všetky ním podané záväzné ponuky nebude prihliadať.
Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
·
·
·

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

Odplata za postúpenie pohľadávky v druhom kole ponukového konania musí byť určená minimálne vo výške
rovnajúcej sa 70% súpisovej hodnoty majetku (nominálnej hodnoty peňažnej pohľadávky).
Záujemcovia o postúpenie pohľadávky môžu v kancelárii správcu nahliadať do dokladov týkajúcich sa predávaného
majetku, prípadne požiadať správcu o zaslanie dokumentácie v elektronickej podobe. Termín nahliadnutia ako aj
prípadné ďalšie informácie o predávanom majetku je možné získať v úradných hodinách správcu na tel. č.:
033/7733751.
Správca otvorí a vyhodnotí doručené ponuky v sídle správcovskej kancelárie do 10 pracovných dní odo dňa
skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk. Správca vyhodnotí záväzné ponuky, ktoré boli doručené do
kancelárie správcu včas, či majú požadované náležitosti a priložené požadované doklady. V prípade, že niektorá
z ponúk nespĺňa určené náležitosti, nebude sa na ňu prihliadať, o čom správca vyhotoví úradný záznam.
V ponukovom konaní bude úspešný ten záujemca, ktorý splní podmienky ponukového konania, ktorého záväzná
ponuka bude najvyššia a bude odsúhlasená zástupcom veriteľov.
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby predložili novú
zvýšenú ponuku v lehote 7 dní odo dňa vyhodnotenia záväzných ponúk správcom a aby svoje nové záväzné
ponuky doručili do kancelárie správcu. Nové záväzné ponuky musia obsahovať rovnaké náležitosti, ako sú uvedené
vyššie. Správca vyhodnotí nové záväzné ponuky do 7 pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných
ponúk vo svojej kancelárii rovnakým spôsobom ako predchádzajúce záväzné ponuky V prípade opätovnej rovnosti
najvyšších ponúk správca vyššie uvedený postup zopakuje.
Správca konkurznej podstaty si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky alebo verejné ponukové konanie zrušiť.
V Piešťanoch dňa 03.11.2016
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa
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K025332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Sedlák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vendelíska 1/a, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Boris Kotleba
Sídlo správcu:
Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/30/2014- S1231
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/30/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate

Oznámenie zámeru zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Boris Kotleba, správca úpadcu: Branislav Sedlák, nar. 13.11.1972, bytom Vendelíska 1/a, 841 01
Bratislava, spis .zn. : 2K/30/2014, v zmysle § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
oznamuje, že k dnešnému dňu zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a zároveň oznamuje svoj zámer
zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre veriteľský výbor a veriteľov pohľadávok proti podstate k
dispozícii v kancelárii správcu.

V zmysle § 96 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, veriteľský výbor a každý kto
tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o
zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u
správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a
musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

Mgr. Boris Kotleba, správca.

K025333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kysel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 1314/3, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K 14/2016 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K 14/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Štefan Straka, správca úpadcu: Jozef Kysel, nar. 21.04.1955, bytom Jesenského 1314/3, 031 01 Liptovský
Mikuláš, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina , č.k. 2K 14/2016, týmto zverejňuje číslo
bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN:SK28 1100 0000
0030 1708 3926. V zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a/ bolo
podané na predpísanom tlačive a b/ na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- Eur s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia, kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Ing. Štefan Straka, správca

K025334
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Chovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chorvátska 486/8, 900 82 Blatné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1977
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/38/2016 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/38/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
iTRUSTee Recovery, k.s., správca úpadcu Ján Chovan, nar. 08.04.1977, Chorvátska 486/8, 900 82 Blatné, týmto v
zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona 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 súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36
284 831, celková prihlásená suma pohľadávok vrátane príslušenstva: pod por. č. 1): 49,75 € titulom neodvedenia
preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poradie: Iná pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná
do zoznamu pohľadávok pod poradovým č. 42.
V Bratislave, dňa 27.10.2016

iTRUSTee Recovery, k.s., správca

K025335
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

Peňažná pohľadávka:
a. Právny dôvod vzniku: dohoda o urovnaní zo dňa 20.11.2004
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a. Právny dôvod vzniku: dohoda o urovnaní zo dňa 20.11.2004
b. Dlžník: Irena Loššinská, nar.: 27.02.1958, bytom: Za priekopou 19, 040 16 Košice
c. Celková suma a mena: pravdepodobná hodnota 22.049,54 € podľa zoznamu majetku predloženého
dlžníkom
K025336
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., správca Viktor Zuštjak, narodený 31.01.1964, bytom: Seňa 598, 044 58 Seňa
v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledujúcich hnuteľných vecí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

popis: chladnička, súpisová hodnota: 0,00 €
popis: kuchynský stôl, súpisová hodnota: 5 €
popis: stoličky 3 ks, súpisová hodnota: 3 € (1 €/ks)
popis: gauč v obývačke, súpisová hodnota: 0,00 €
popis: gauč v izbe, súpisová hodnota: 0,00 €
popis: kreslo 3ks, súpisová hodnota: 0,00 €
popis: vešiaková stena, súpisová hodnota: 5 €
popis: botník, súpisová hodnota: 10 €
popis: hifi veža, súpisová hodnota: 10 €
popis: konferenčný stolík – 3ks, súpisová hodnota: 3 € (1 €/ks)
popis: regál v komore, súpisová hodnota: 0,00 €
popis: skriňa, súpisová hodnota: 10 €
popis: posteľ – 2 ks, súpisová hodnota: 10 € (5 €/ks)
popis: koberec, súpisová hodnota: 0,00 €
popis: perinák, súpisová hodnota: 5 €

Podmienky speňažovania sú nasledujúce:
1. Hnuteľné veci sa predávajú ako celok. Súpisová hodnota hnuteľných vecí je 61 €. V prvom kole je
záujemca povinný ponúknuť kúpnu cenu vo výške minimálne 100 % súpisovej hodnoty.
2. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť aj fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
3. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke
s výrazným označením „Verejné ponukové konanie – konkurz Viktor Zuštjak – neotvárať“ v lehote 10 dní od
uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku na adresu kancelárie
správcu. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj
keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je
záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca
môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
4. Náležitosti ponuky: riadna identifikácia veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené
v zozname majetku určeného na speňaženie, označenie ponúkanej kúpnej ceny, predloženie dokladu
preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby, kópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského
alebo iného registra s označením obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb – nepodnikateľov sa
uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP alebo rodného listu a doklad
o zaplatení kúpnej ceny.
5. Každý záujemca je povinný uhradiť celú ponúkanú kúpnu cenu v prospech peňažného účtu úpadcu SK34
0200 0000 0036 8030 1555, ktorá sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na účet úpadcu
najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
6. Podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu a poukázanie celej kúpnej ceny na účet
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6. Podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu a poukázanie celej kúpnej ceny na účet
úpadcu. Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov má právo
správca odmietnuť a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
7. Termín a miesto otvárania obálok: do 3 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk v kancelárii správcu.
Lehota na vyhodnotenie ponúk: víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 7 dní od otvorenia obálok. Správca
bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 15 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. Predaj
majetku schváli pred uzatvorením kúpnej zmluvy zástupca veriteľov. V prípade, ak záujemca neuzatvorí
kúpnu zmluvu, prepadne uhradená kúpna cena v prospech podstaty. Náklady spojené s prepisom znáša
v plnej výške kupujúci.
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., správca

K025337
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kysel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 1314/3, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K 14/2016 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2k 14/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

INÁ MAJETKOA HODNOTA
Finančná hotovosť úpadcu po zrušení jeho bankového účtu a poukázaní na účet správy podstaty
Súpisová hodnota: 498,27 EUr
Spuluvlastnícky podiel: 1/1

Ing. Štefan Straka, správca

K025338
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Chudý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Morovnianska 455, 972 31 Ráztočno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1960
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/5/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/5/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 4. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – súboru pohľadávok dňom 08.11.2016
Predmet speňaženia:
Správca úpadcu Stanislav Chudý vyhlasuje dňom 08.11.2016 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu
štvrté kolo ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok Úpadcu, ktorý bol doplnený do súpisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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štvrté kolo ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok Úpadcu, ktorý bol doplnený do súpisu
všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu a zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 193/2015 pod
značkou záznamu K021902 dňa 08.10.2015 pod súpisovými položkami majetku por. č. 60 až por. č. 68.
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný súbor pohľadávok Úpadcu:
Peňažná pohľadávka č. 1:
Pohľadávka vo výške 120,- Eur (istina) za neuhradenú FA č. 1100429, splatnú dňa 06.11.2011, voči dlžníkovi,
obchodnej spoločnosti, DREVOREZ P & Š, spol. s.r.o., so sídlom Nitrianska 294/60, 956 05 Radošina, IČO: 35 951
524; súpisová hodnota (aj mena): 120,- Eur;
Peňažná pohľadávka č. 2:
Pohľadávka vo výške 1.685,86 Eur (istina) za neuhradenú FA č. 1300409, splatnú dňa 08.11.2011, voči dlžníkovi,
obchodnej spoločnosti, TEAM 2000 s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín, IČO: 36 311 235;
súpisová hodnota (aj mena): 1.685,86 Eur;
Peňažná pohľadávka č. 3:
Pohľadávka vo výške 1.612,86 Eur (istina) za neuhradenú FA č. 1300451, splatnú dňa 08.12.2013, voči dlžníkovi,
obchodnej spoločnosti, TEAM 2000 s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín, IČO: 36 311 235;
súpisová hodnota (aj mena): 1.612,86 Eur;
Peňažná pohľadávka č. 4:
Pohľadávka vo výške 1.938,90 Eur (istina) za neuhradenú FA č. 1300483, splatnú dňa 10.01.2014, voči dlžníkovi,
obchodnej spoločnosti, TEAM 2000 s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín, IČO: 36 311 235;
súpisová hodnota (aj mena): 1.938,90 Eur;
Peňažná pohľadávka č. 5:
Pohľadávka vo výške 1.661,08 Eur (istina) za neuhradenú FA č. 1300480, splatnú dňa 27.12.2013, voči dlžníkovi,
obchodnej spoločnosti, TEAM 2000 s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín, IČO: 36 311 235;
súpisová hodnota (aj mena): 1.661,08 Eur;
Peňažná pohľadávka č. 6:
Pohľadávka vo výške 5.371,70 Eur (istina) za neuhradenú FA č. 1300479, splatnú dňa 27.12.2013, voči dlžníkovi,
obchodnej spoločnosti, TEAM 2000 s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín, IČO: 36 311 235;
súpisová hodnota (aj mena): 5.371,70 Eur;
Peňažná pohľadávka č. 7:
Pohľadávka vo výške 1.218,68 Eur (istina) za neuhradenú FA č. 1300470, splatnú dňa 24.12.2013 voči dlžníkovi,
obchodnej spoločnosti, TEAM 2000 s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín, IČO: 36 311 235;
súpisová hodnota (aj mena): 1.218,68 Eur;
Peňažná pohľadávka č. 8:
Pohľadávka vo výške 2.338,76 Eur (istina) za neuhradenú FA č. 1300461, splatnú dňa 16.12.2013, voči dlžníkovi,
obchodnej spoločnosti, TEAM 2000 s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín, IČO: 36 311 235;
súpisová hodnota (aj mena): 2.338,76 Eur;
Peňažná pohľadávka č. 9:
Pohľadávka vo výške 5.813,26 Eur (istina) za neuhradenú FA č. 1300458, splatnú dňa 16.12.2013, voči dlžníkovi,
obchodnej spoločnosti, TEAM 2000 s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín, IČO: 36 311 235;
súpisová hodnota (aj mena): 5.813,26 Eur;
(ďalej spolu majetok uvedený vyššie pod por. č. 1 až por. č. 9. ako „Predmet speňaženia“).
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Listom zo dňa 15.07.2016 zástupca veriteľov ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie
Predmetu speňaženia.
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) o postúpení pohľadávky.
Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a na internetovom
portáli správcu www.irkr.sk.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na č. +421 908 989 977 alebo e-mailom na: trencin@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 1.000,- Eur na
ponúknutú odplatu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr
v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 18.11.2016.
Záujemca doručením ponuky Správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že
v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok odplaty za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť
zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň
vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

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

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
V prípade, ak v čase odo dňa vyhlásenia ponukového konania do dňa uzatvorenia zmluvy dôjde k zaplateniu
niektorej z pohľadávok tvoriacich Predmet speňaženia, uspokojené pohľadávky už nebudú predmetom postúpenia,
pričom správca túto skutočnosť oznámi víťaznému záujemcovi najneskôr jeden pracovný deň pred dohodnutým
termínom uzatvorenia zmluvy. Víťazný záujemca môže z uvedeného dôvodu odmietnuť uzatvorenie zmluvy.
Odplata za postúpenie pohľadávok (Predmetu speňaženia)
O víťazstve v štvrtom kole ponukového konania rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia.
Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú odplatu bez možnosti jej odmietnutia a túto predložiť príslušnému
orgánu na schválenie.
V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých
najvyšších ponúk za Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená
najskôr.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového
konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK57 0900 0000 0000 6652
8270, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. (ďalej len „Účet”).
Vyhodnotenie ponukového konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania, správca vyzve na uzatvorenie zmluvy pod podmienkou, že
odplatu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť
kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že
žiada o skrátenie tejto lehoty.
Ak úspešný záujemca odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami uvedenými v predchádzajúcej vete alebo v lehote
stanovenej správcom neuzavrie zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo
ponukového konania zopakovať.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977
alebo mailom na: trencin@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 10 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia ponukového konania, t. j.
do dňa 18.11.2016 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom
„PONUKOVÉ KONANIE – STANISLAV CHUDÝ – PREDAJ SÚBORU POHĽADÁVOK“. Na ponuku, ktorá nebude
spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

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

K025339
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BEGOKON, p.v.o.d. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilinská 8, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 038 679
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Glemba
Sídlo správcu:
Odborárske námestie 3, 811 07 Bratislava - Staré mesto
Spisová značka správcovského spisu: 4K/61/2013 S1666
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/61/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)

A.

Označenie dražobníka

I.

Obchodné meno/ meno a priezvisko JUDr. Marek Glemba, správca

II.

Sídlo/ bydlisko
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a) Názov ulice/verejného priestranstva

Odborárske námestie 3, vchod Májkova

b) Orientačné/ súpisné číslo

3

c) Názov obce

Bratislava

e) Štát

Slovenská republika

d) PSČ

III.

Zapísaný:

v zozname správcov vedenom MSSR pod č. 1666

IV.

IČO/ dátum narodenia

42353963

B.
1.

Deň vydania: 08.11.2016

811 07

Označenie navrhovateľov
I.

II.

Obchodné
priezvisko

meno/

meno

a JUDr. Marek Glemba, správca úpadcu BEGOKON, p.v.o.d. „v likvidácii“, Žilinská 8, 811 05
Bratislava, IČO: 36 038 679

Sídlo/ bydlisko

a) Názov ulice/verejného priestranstva

Odborárske námestie 3, vchod Májkova

b) Orientačné/ súpisné číslo

3

c) Názov obce

Bratislava

e) Štát

Slovenská republika

III.

v zozname správcov vedenom MSSR pod č. 1666

Zapísaný:

d) PSČ

811 07

IV.

IČO/ dátum narodenia

42353963

C.

Miesto konania dražby

sídlo notára – Notársky úrad JUDr. Mária Kucharovičová, Odborárske námestie 3, 811 07
Bratislava

D.

Dátum konania dražby

25.11.2016

E.

Čas konania dražby

12.00

F.

Kolo dražby

G.

Predmet dražby

2.Kolo dražby – Opakovaná dražba

Predmetom dražby je nasledovný súbor nehnuteľností a hnuteľných vecí v celku:
List vlastníctva č. 2727, k.ú. Veľký Krtíš, obec Veľký Krtíš, Okres Veľký Krtíš
Pozemky
·
parc. č. 3025/12 o výmere 512 m2, zastavená plochy a nádvoria
·
parc. č. 3025/17 o výmere 338 m2, zastavená plochy a nádvoria
·
parc. č. 3025/24 o výmere 27 m2, zastavená plochy a nádvoria
Stavby
·
·
·
·

Matečník č. súp. 1077 na parcele parc. č. 3015/11
Hala pre chov nosníc súp.č. 1079 na parcele parc. č. 3025/12 a parc. č. 3025/123
Hala pre chov nosníc súp.č. 1081 na parcele parc. č. 3025/16
Triediareň vajec súp.č. 1129 na parcele parc. č. 3025/13, 3025/112, 3025/114, 3025/115, 3025/116 a 3025/154

List vlastníctva č. 387, k.ú. Stredné Plachtince, obec Stredné Plachtince, Okres Veľký Krtíš
Pozemky
·
parc. č. 1468/6 o výmere 1992 m2, zastavená plochy a nádvoria
·
parc. č. 1468/7 o výmere 1407 m2, zastavená plochy a nádvoria
·
parc. č. 1468/8 o výmere 610 m2, zastavená plochy a nádvoria
·
parc. č. 1468/14 o výmere 95 m2, zastavená plochy a nádvoria
·
parc. č. 1468/32 o výmere 1108 m2, zastavená plochy a nádvoria
·
parc. č. 1468/33 o výmere 301 m2, zastavená plochy a nádvoria
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parc. č. 1468/34 o výmere 94 m2, zastavená plochy a nádvoria
parc. č. 1468/35 o výmere 14 m2, zastavená plochy a nádvoria
Sklad súp. č. 343 na parcele parc. č. 730
Vrátnica súp. č. 347 na parcele parc. č. 1468/14
Hala č. 5 – hala na odchov nosníc súp. č. 348 na parcele parc. č. 1468/32
Miešareň krmív súp. č. 350 na parcele parc. č. 1468/33, 1468/34, 1468/35 a 1468/36

List vlastníctva č. 612, k.ú. Horné Plachtince, obec Horné Plachtince, Okres Veľký Krtíš
Pozemky
·
parc. č. 407/10 o výmere 243 m2, zastavená plochy a nádvoria
·
parc. č. 407/11 o výmere 270 m2, zastavená plochy a nádvoria
·
parc. č. 407/13 o výmere 198 m2, zastavená plochy a nádvoria
·
parc. č. 407/20 o výmere 37 m2, zastavená plochy a nádvoria
·
parc. č. 407/22 o výmere 238 m2, zastavená plochy a nádvoria
·
parc. č. 407/23 o výmere 719 m2, zastavená plochy a nádvoria
·
parc. č. 407/24 o výmere 209 m2, zastavená plochy a nádvoria
·
parc. č. 407/25 o výmere 51 m2, zastavená plochy a nádvoria
·
parc. č. 407/28 o výmere 1214 m2, zastavená plochy a nádvoria
·
parc. č. 407/29 o výmere 20 m2, zastavená plochy a nádvoria
·
parc. č. 407/32 o výmere 22 m2, zastavená plochy a nádvoria
·
parc. č. 407/33 o výmere 2130 m2, zastavená plochy a nádvoria
·
parc. č. 407/36 o výmere 157 m2, zastavená plochy a nádvoria
·
parc. č. 407/39 o výmere 213 m2, zastavená plochy a nádvoria
·
parc. č. 407/41 o výmere 1338 m2, zastavená plochy a nádvoria
·
parc. č. 407/44 o výmere 818 m2, zastavená plochy a nádvoria
·
parc. č. 407/45 o výmere 251 m2, zastavená plochy a nádvoria
·
parc. č. 407/46 o výmere 230 m2, zastavená plochy a nádvoria
·
parc. č. 407/50 o výmere 92 m2, zastavená plochy a nádvoria
·
parc. č. 407/51 o výmere 51 m2, zastavená plochy a nádvoria
·
parc. č. 407/52 o výmere 230 m2, zastavená plochy a nádvoria
·
parc. č. 407/54 o výmere 168 m2, zastavená plochy a nádvoria
·
parc. č. 407/56 o výmere 251 m2, zastavená plochy a nádvoria
·
parc. č. 407/58 o výmere 2036 m2, trvalé trávne porasty
·
parc. č. 407/59 o výmere 1125 m2, trvalé trávne porasty
Stavby
·
·
·
·

hala na chov nosníc súp. č. 120 na parcele parc. č. 407/10, 407/35, 407/36 a 407/37
hala na chov nosníc súp. č. 121 na parcele parc. č. 407/11, 407/38, 407/39 a 407/40
hala na chov nosníc súp. č. 135 na parcele parc. č. 407/13, 407/20, 407/21 a 407/22
oceľový prístrešok bez súp. č. na parcele parc. č. 407/11, 407/38, 407/39, 407/40

Hnuteľné veci - technológie:
·
miešareň s príslušenstvom Stredné Plachtince - vč:019-37-01, r.v. 2012,
·
technológia pre odchov na voľnej podstielke - v.č. ovp-11808-206, r.v. 2011 (nachádzajúca sa v hale úpadcu v Horných
Plachtinciach)
·
umývačka prepraviek - v.č. 1180/150 MP, rok výroby 2012
·
podstielková technológia pre chov nosníc PT-EÚ 1250, v.č. 5388/07, Agrovital Veľké Straciny (nachádzajúca sa v hale úpadcu
v Horných Plachtinciach)
·
podstielková technológia pre chov nosníc PT-EÚ 1250, v.č. 5326/07, Agrovital Veľké Straciny (nachádzajúca sa v hale úpadcu
v Horných Plachtinciach)
·
Technologické zariadenie pre odchov nosníc, klietková technológia, nachádzajúce sa v -Stredné Plachtince - hala SP1, SKO5K04R,
v.č. 175/08, i.č. 104, Agrovital Veľké Straciny
·
Technologické zariadenie na triedenie vajec MOBA B.V. Hol., nachádzajúce sa v triediareň vajec Veľký Krtíš, v.č. 405/08, i.č. 118
·
Technologické zariadenie pre chov nosníc, klietková tech., nachádzajúce sa v - Veľký Krtíš hala VK3 - SKN008R4, Agrovital Veľké
Straciny, v.č. 36/08, i.č. 119
·
Technologické zariadenie pre odchov nosníc - podstielka - nachádzajúce sa v - Veľký Krtíš hala VK4 - Agrovital Veľké Straciny, v.č.
277/08, i.č. 117,
·
Technologické zariadenie pre chov nosníc - podstielka - nachádzajúce sa v - Veľký Krtíš hala VK1 – Agrovital Veľké Straciny, v.č.
751/08, i.č. 116
Predmet dražby je vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.
H.

Opis predmetu dražby
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Pozemky
Jedná sa o parcely nachádzajúce sa v intraviláne predmetných katastrálnych území v areáloch niekdajších poľnohospodárskych družstiev,
ktoré sú určené na obsluhu na nich stojacich stavieb a poľnohospodársku živočíšnu výrobu.
Stavby
·

·

·

·

·

·
·

·

·

·

·

·

Matečník č. súp. 1077 na parcele parc. č. 3015/11 (Veľký Krtíš)
Jedná sa o budovu halového typu, má 4 nadzemné podlažia a nie je podpivničená. Objekt bol postavený v roku 1960 ako prízemná
stavba a v rokoch 2011 až 2012 bol nadstavený o ďalšie 3 podlažia. Stavba do dnes nie je dokončená. Objekt mal slúžiť ako sklad
vajec. Konštrukčne ide o stavbu obdĺžnikového pôdorysu s nosnými zvislými konštrukciami prevažne murovanými. Dispozične je
každé podlažie tvorené jedným skladovým priestorom bez deliacich konštrukcií. Objekt má inštalované rozvody vody, kanalizácie
a EE.
Hala pre chov nosníc súp.č. 1079 na parcele parc. č. 3025/12 a parc. č. 3025/123 (Veľký Krtíš)
Jedná sa o prízemnú budovu, nie je podpivničená a vstupná a obslužná časť sú dvojpodlažné. Pôvodný objekt bol postavený v roku
1960. Koštrukčne ide o stavbu obdĺžnikového pôdorysu vyhotovenú s oceľového skeletu s murovaným obvodovým plášťom. Objekt
má inštalované rozvody vody, kanalizácie a EE.
Hala pre chov nosníc súp.č. 1081 na parcele parc. č. 3025/16 (Veľký Krtíš)
Jedná sa o objekt halového typu, má jedno nadzemné podlažie a nie je podpivničený. Bol postavený v roku 1985. Konštrukčne ide
o stavbu obdĺžnikového pôdorysu kde zvislú nosnú konštrukciu tvorí oceľový skelet a obvodový plášť je murovaný. Objekt má
inštalované rozvody vody, kanalizácie a EE.
Triediareň vajec súp.č. 1129 na parcele parc. č. 3025/13, 3025/112, 3025/114, 3025/115, 3025/116 a 3025/154 (Veľký Krtíš)
Jedná sa o objekt halového typu, má jedno nadzemné podlažie a nie je podpivničený. Objekt bol postavený v roku 1979.
Konštrukčne ide o členitú stavbu pozostávajúcu z viacerých častí. Na pôvodný účel sa nevyužíva. Zvislé nosné konštrukcie sú
tvorené murovanými stenami. Objekt má inštalované rozvody vody, kanalizácie a EE.
Sklad súp. č. 343 na parcele parc. č. 730 (Stredné Plachtince)
Jedná sa o objekt halového typu, má jedno nadzemné podlažie a nie je podpivničený. Jedná sa o nedokončenú novostavbu z roku
2012. Konštrukčne ide o stavbu s obdĺžnikovým pôdorysom a zvislé nosné konštrukcie sú tvorené murovanými stenami. Objekt
nemá inštalované rozvody médií.
Vrátnica súp. č. 347 na parcele parc. č. 1468/14 (Stredné Plachtince)
Jedná sa o jednopodlažnú budovu, ktorá nie je podpivničená. Objekt bol postavený v roku 2012. Konštrukčne sa jedná o murovanú
stavbu. Objekt má inštalované rozvody vody, kanalizácie a EE.
Hala č. 5 – hala na odchov nosníc súp. č. 348 na parcele parc. č. 1468/32 (Stredné Plachtince)
Jedná sa o objekt halového typu, má jedno nadzemné podlažie a nie je podpivničený. Objekt bol postavený v roku 1970 a v roku
2011 bol rekonštruovaný. Konštrukčne ide o stavbu obdĺžnikového pôdorysu kde zvislú nosnú konštrukciu tvoria murované steny.
Objekt má inštalované rozvody vody, kanalizácie a EE.
Miešareň krmív súp. č. 350 na parcele parc. č. 1468/33, 1468/34, 1468/35 a 1468/36 (Stredné Plachtince)
Jedná sa o objekt halového typu, má jedno nadzemné podlažie a nie je podpivničený. Objekt bol postavený v roku 2012.
Konštrukčne ide o murovanú stavbu obdĺžnikového pôdorysu s bočnou prístavbou pre prístrešok. Objekt má inštalované rozvody
vody, kanalizácie a EE.
hala na chov nosníc súp. č. 120 na parcele parc. č. 407/10, 407/35, 407/36 a 407/37 (Horné Plachtince)
Jedná sa o objekt halového typu, má jedno nadzemné podlažie a nie je podpivničený. Objekt bol postavený v roku 1960.
Konštrukčne ide o murovanú stavbu obdĺžnikového pôdorysu. K objektu sú pristavané dve menšie stavby vo vlastníctve tretej osoby.
Objekt má inštalované rozvody vody a EE.

hala na chov nosníc súp. č. 121 na parcele parc. č. 407/11, 407/38, 407/39 a 407/40 (Horné Plachtince)
Jedná sa o objekt halového typu, má jedno nadzemné podlažie a nie je podpivničený. Objekt bol postavený v roku 1960
a rekonštruovaný v roku 2010. Konštrukčne ide o murovanú stavbu obdĺžnikového pôdorysu. Objekt má inštalované rozvody vody,
kanalizácie a EE.
hala na chov nosníc súp. č. 135 na parcele parc. č. 407/13, 407/20, 407/21 a 407/22 (Horné Plachtince)
Jedná sa o objekt halového typu, má jedno nadzemné podlažie a nie je podpivničený. Objekt bol postavený v roku 1960
a rekonštruovaný v roku 2010. Konštrukčne ide o murovanú stavbu obdĺžnikového pôdorysu. K objektu sú pristavané dve menšie
stavby vo vlastníctve tretej osoby. Objekt má inštalované rozvody vody, kanalizácie a EE.
oceľový prístrešok bez súp. č. na parcele parc. č. 407/11, 407/38, 407/39, 407/40 (Horné Plachtince)
Prístrešok bol pristavený k hale na chov nosníc s. číslo 121 a v súčasnosti ostala z neho zachovaná len časť tvorená 4 oceľovými
stĺpikmi a plechovou krytinou o rozmere 4,8 x 4,1 m.

Hnuteľné veci – Technológie
Jedná sa o stroje určené k živočíšnej potravinárskej výrobe – chov nosníc a produkcia vajec.
CH.

Opis stavu predmetu dražby

Predmet dražby je v stave, ktorý zodpovedá jeho veku a spôsobu využitia. Predmet dražby je určený na živočíšnu poľnohospodársku výrobu.
I.

Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby

List vlastníctva č. 2727, k.ú. Veľký Krtíš, Okres Veľký Krtíš
Záložné právo v prospech Gomanold, a. s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 279 31 536, zriadené zmluvou č.
7099/12/08667 zo dňa 9.3.2012 - V 304/2012 zo dňa 14.3.2012 (č. s. 1077 na parcele CKN č. 3025/11) - VZ 277/12., Zmluva o postúpení
pohľadávky č. 10/8184/2015 zo dňa 26.3.2015 - Z 757/15 - VZ 766/15
Záložné právo v prospech Gomanold, a. s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 279 31 536, zriadené zmluvou č.
7098/12/08667 zo dňa 9.3.2012 - V 303/2012 zo dňa 14.3.2012 (p.č.CKN 3025/12, 3025/13, 3025/15, 3025/17, 3025/24, 3025/32, č.s.1078 na
parcele CKN č. 3025/14, č.s.1079 na p.č.3025/12, č.s.1081 na p.č.3025/16, č.s.1129 na p.č.3025/13) - VZ 278/12., Zmluva o postúpení
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parcele CKN č. 3025/14, č.s.1079 na p.č.3025/12, č.s.1081 na p.č.3025/16, č.s.1129 na p.č.3025/13) - VZ 278/12., Zmluva o postúpení
pohľadávky č. 10/8184/2015 zo dňa 26.3.2015 - Z 757/15 - VZ 766/15
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3482/13 zo dňa 4.2.2013 v prospech Poľnohospodárskej platobnej agentúry,
Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1, IČO: 30 794 323 (č. s. 2638 na parcele CKN č. 3025/83) - V 192/2013 zo dňa 21.3.2013 - VZ 288/13
Záložné právo v prospech Gomanold, a.s., Pobřezní 297/14, 186 00 Praha 8, ČR, IČO : 279 31 536 zriadené zmluvou o postúpení
pohľadávok zo dňa 30.10.2014 ( postupca IMPULS - LEASING Slovakia s.r.o., Štetinova 4, 811 06 Bratislava, IČO : 36745804) - V 672/13 553/13; Z 2861/14 - 165/15 / CKN pč. 3025/12, 3025/13, 3025/15, 3025/17, 3025/24, 3025/32, 3025/72, 3025/83, 3025/113, 3025/115,
3025/117, 3025/124, 3025/126, 3025/127, 3025/128, 3025/129, 3025/131, 3025/132, 3025/133, 3025/135, 3025/144, s.č. 1077 na CKN pč.
3025/11, s.č. 1078 na CKN pč. 3025/14, 3025/131, s.č. 1079 na CKN pč. 3025/12, 3025/123, s.č. 1080 na CKN pč. 3025/15, s.č. 1081 na
CKN pč. 3025/16, s.č. 1083 na CKN pč. 3025/17, 3025/143, s.č. 1129 na CKN pč. 3025/13, 3025/112, 3025/114, 3025/115, 3025/116,
3025/154, s.č. 2638 na CKN pč. 3025/83 /
Dňa 5.9.2013 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť a na
spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti č. EX 721/13 v zmysle listiny zo dňa 23.8.2013 - Z 2107/13 - 885/2013 / Mgr. Jozef Pavlík, Brezová
pod Bradlom /
Dňa 6.9.2013 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 7/2013 zo
dňa 4.9.2013 - Z 2179/13 - 888/13 / ExÚ Hurbanovo, JUDr. Peter Balaško /
Dňa 15.11.2013 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č.EX 1272/2013 v zmysle listiny
zo dňa 28.10.2013 - Z 2701/2013 (JUDr.Franek,súd.exek.,Liptovský Mikuláš) - 1115/13
Dňa 11.12.2013 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX
5551/2013 v zmysle listiny zo dňa 5.11.2013 - Z 2891/13 - 1200/2013 /Mgr.Stanislav Polák, Nitra /
List vlastníctva č. 387, k.ú. Stredné Plachtince, Okres Veľký Krtíš
Záložné právo v prospech Gomanold a. s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 279 31 536, zriadené zmluvou č.
0036/09/8667 v zmysle listiny zo dňa 14.01.2009 - (parc. C-KN č. 1468/9, 1468/15, 1468/16, č.s. 325 na parc. C-KN č. 1468/15, 1468/16) - V
121/09 - VZ 11/09., Zmluva o postúpení pohľadávky č. 10/8184/2015 zo dňa 26.3.2015 - Z 757/15 - VZ 73/15
zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti číslo : 000010A/CORP/10/091 v prospech : UniCredit Bank Slovakia a.s. Bratislava IČO :
00 681 709 v zmysle listiny zo dňa 26.04.2010 - / CKN parc.č. 1, parc.č. 752/2, dom ako nadstavba ,súpisné číslo 253 na parc.č. 1 / V 604/10
- 63/10
Záložné právo v prospech Gomanold a. s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 279 31 536 na nehnuteľnosti CKN p.č.
1468/7,1468/8,1468/9,1468/14, č.s.343 na CKN p.č. 730 v zmysle zmluvy zo dňa 12.4.2012 - V 450/12 zo dňa 14.5.2012 - 46/12., Zmluva o
postúpení pohľadávky č. 10/8184/2015 zo dňa 26.3.2015 - Z 757/15 - VZ 73/15
Záložné právo v prospech UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO : 00 681 709 zriadené zmluvou zo dňa 4.4.2012
- V 421/12 zo dňa 10.5.2012 - 49/2012 / CKN p.č. 1,752/2, stavba s.č. 253 na CKN p.č. 1 /
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti číslo: 000010GG/CORP/10/091 zo dňa 13.12.2012 v prospech UniCredit Bank Slovakia a.
s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709 (parcela CKN č. 1, 752/2., dom ako nadstavba č. s. 253 na parcele CKN č. 1) - V
1684/2012 zo dňa 14.1.2013 - VZ 6/2013
Záložné právo v prospech Československej obchodnej banky, a.s., IČO : 36 854 140, Michalská 18, 815 63 Bratislava na nehnuteľnosti CKN
p.č. 1468/32,1468/37, č.s.347 na CKN p.č. 1468/14, č.s.348 na CKN p.č. 1468/32 v zmysle zmluvy zo dňa 30.11.2012 - V 191/13 zo dňa
11.3.2013 - 35/13 Záložné právo v prospech Československej obchodnej banky, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO : 36 854 140
zriadené zmluvou č. 0261/13/08667 zo dňa 26.2.2013 - V 305/13 z 5.4.2013 - 48/2013 ( CKN p.č. 1468/6, 1468/33, 1468/34, 1468/35, stavba
s.č. 350 na CKN p.č. 1468/33, stavba s.č. 350 na CKN p.č. 1468/34, stavba s.č. 350 na CKN p.č. 1468/35, stavba s.č. 350 na CKN p.č.
1468/36 )
Záložné právo v prospech Gomanold, a.s., Pobřezní 297/14, 186 00 Praha 8, ČR, IČO : 279 31 536 zriadené zmluvou o postúpení
pohľadávok zo dňa 30.10.2014 ( postupca IMPULS - LEASING Slovakia s.r.o., Štetinova 4, 811 06 Bratislava, IČO : 36745804) - V 672/13 86/13; Z 2861/14 - 17/15 / CKN pč. 1, 246, 752/2, 1468/4, 1468/6, 1468/7, 1468/8, 1468/9, 1468/14, 1468/15, 1468/16, 1468/30, 1468/32,
1468/33, 1468/34, 1468/35, 1468/37, s.č. 253 na CKN pč. 1, s.č. 325 na CKN pč. 1468/15, 1468/16, s.č. 343 na CKN pč. 730, s.č. 347 na
CKN pč. 1468/14, s.č. 348 na CKN pč. 1468/32, s.č. 349 na CKN pč. 1468/37, s.č. 350 na CKN pč. 1468/33, 1468/34, 1468/35, 1468/36 /
Dňa 5.9.2013 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť a na
spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti č. EX 721/13 v zmysle listiny zo dňa 23.8.2013 - Z 2107/13 - 142/2013 / Mgr. Jozef Pavlík, Brezová
pod Bradlom /
Dňa 6.9.2013 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 7/2013 zo
dňa 4.9.2013 - Z 2179/13 - 143/13 / ExÚ Hurbanovo, JUDr. Peter Balaško /
Dňa 15.11.2013 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č.EX 1272/2013 v zmysle listiny
zo dňa 28.10.2013 - Z 2701/2013 (JUDr.Franek,súd.exek.,Liptovský Mikuláš) - 185/13
Dňa 11.12.2013 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX
5551/2013 v zmysle listiny zo dňa 5.11.2013 - Z 2891/13 - 206/2013 /Mgr.Stanislav Polák, Nitra /
List vlastníctva č. 612, k.ú. Horné Plachtince, Okres Veľký Krtíš
Záložné právo v prospech Gomanold a. s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 27931536, zriadené zmluvou č.
7098/12/08667 zo dňa 9.3.2012 - V 303/12 zo dňa 14.3.2012 (p.č.CKN 407/10, 407/11, 407/12, 407/13, 407/20, 407/22, 407/23, 407/24,
407/25, 407/28, 407/29, 407/32, 407/33, 407/36, 407/39, 407/41, 407/68, 407/70, 407/44, 407/45, 407/46, 407/50, 407/51, 407/52, 407/54,
407/56,407/58, 407/59, č.s.120 na parcele CKN č. 407/10, č.s.121 na p.č.407/11, č.s.127 na p.č.407/12, č.s.135 na p.č.407/13, 135 na
p.č.407/20, č.s.135 na p.č.407/21, č.s.135 na p.č.407/22, stavba bez č.s. na p.č.407/11) - VZ 16/12, Zmluva o postúpení pohľadávky č.
10/8184/2015 zo dňa 26.3.2015 - Z 757/15 - VZ 28/15
Záložné právo v prospech Gomanold, a.s., Pobřezní 297/14, 186 00 Praha 8, ČR, IČO : 279 31 536 zriadené zmluvou o postúpení
pohľadávok zo dňa 30.10.2014 ( postupca IMPULS - LEASING Slovakia s.r.o., Štetinova 4, 811 06 Bratislava, IČO : 36745804) - V 672/13 35/13; Z 2861/14 - 13/15 / CKN pč. 407/10, 407/11, 407/13, 407/20, 407/22, 407/23, 407/24, 407/25, 407/28, 407/29, 407/32, 407/33, 407/36,
407/39, 407/41, 407/68, 407/70, 407/44, 407/45, 407/46, 407/50, 407/51, 407/52, 407/54, 407/56, 407/58, 407/59, 407/60, 407/61, 407/62,
407/63,stavba bez s.č. na CKN pč. 407/11, 407/38, 407/39, 407/40, s.č. 120 na CKN pč. 407/10, 407/35, 407/36, 407/37, s.č. 121 na CKN pč.
407/11, 407/38, 407/39, 407/40, s.č. 134 na CKN pč. 407/32, s.č. 135 na CKN pč. 407/13, 407/20, 407/21, 407/22, s.č. 140 na CKN pč.
407/52, 407/53, 407/54, 407/55 /
Dňa 5.9.2013 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť a na
spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti č. EX 721/13 v zmysle listiny zo dňa 23.8.2013 - Z 2107/13 - 58/2013 / Mgr. Jozef Pavlík, Brezová pod
Bradlom /
Dňa 6.9.2013 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 7/2013 zo
dňa 4.9.2013 - Z 2179/13 - 59/13 / ExÚ Hurbanovo, JUDr. Peter Balaško /
Dňa 15.11.2013 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č.EX 1272/2013 v zmysle listiny
zo dňa 28.10.2013 - Z 2701/2013 (JUDr.Franek,súd.exek.,Liptovský Mikuláš) - 79/13
Dňa 11.12.2013 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX
5551/2013 v zmysle listiny zo dňa 5.11.2013 - Z 2891/13 - 85/2013 /Mgr.Stanislav Polák, Nitra /
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5551/2013 v zmysle listiny zo dňa 5.11.2013 - Z 2891/13 - 85/2013 /Mgr.Stanislav Polák, Nitra /
Ďalej na predmete dražby viaznu nájomné vzťahy dojednané správcom v súlade s ustanovením § 86 ods. 3 ZKR kde tieto je možné ukončiť
v jednomesačnej výpovednej dobe – nájomcami sú subjekty (Babičkin dvor, a.s., Janka Kráľa 2661, 990 01 V. Krtíš, IČO: 45538557, ďalej
TOMA COMPANY, s.r.o., 991 24 Stredné Plachtince 315, IČO: 47341271 a AGROPAR s.r.o., Dolné Príbelce 138, 991 25 Veľký Krtíš, IČO:
48 281 671).
J.

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby

Hodnota predmetu dražby bola stanovená v súlade s ustanovením § 92 ods. 6 z. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov primerane s použitím ustanovenia § 12 z. č. 527/2002 Z .z. o dobrovoľných
dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
ohodnotením predmetu dražby znalcom Znalex s.r.o., Hronská 1, 960 01 Zvolen:
(i)
zn. posudok č. 225/2015, úkon č. 248/2015
(ii)
zn. posudok č. 226/2015 a zn. úkon č. 249/2015
(iii)
zn. posudok č. 227/2015 a zn. úkon č. 250/2015
(iv)
zn. posudok č. 231/2016 a zn. úkon č. 238/2016
Hodnota predmetu dražby bola stanovená na 1312133,52 EUR.

K.

Najnižšie podanie

1312133,52 EUR

L.

Minimálne prihodenie

1000 EUR

M.

Dražobná zábezpeka

a) výška

3000 EUR

1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na bežný účet dražobníka č. 1200091810/8320 vedený v J&T
BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky,
b) spôsob zloženia dražobnej
2. V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka,
zábezpeky
3. Banková záruka.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť iným spôsobom.

1. Originál prevodného príkazu resp. vkladového lístka,
c)
doklad
preukazujúci
2. Potvrdenie dražobníka,
zloženie dražobnej zábezpeky
3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet
účastníka dražby alebo výplatou v hotovosti v prípade ak bola zložená v hotovosti do
pokladene dražobníka.

e) vrátenie dražobnej zábezpeky

N.

Do 24 hodín pred dražbou.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením

V súlade s § 26 ods. 5 z. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej
činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní po
skončení dražby.
Obhliadka
(dátum)

O.

predmetu

dražby

(i)Prvá ohliadka – 14.11.2016 o 13:00 hod
(ii)Druhá ohliadka – 21.11.2016 o 13:00 hod

Miesto obhliadky

Areály družstiev: Horné Plachtince (miesto stretnutia k ohliadke), Stredné Plachtince
(ohliada sa ako druhý v poradí) a Veľký Krtíš – Babičkin dvor (ohliada sa ako tretí v
poradí).

Organizačné opatrenia

Záujemcovia sa ohlásia deň pred konaním ohliadky písomne na e-mailovú adresu
marek.glemba1@gmail.com.
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Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby

Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby dňom
udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice
v súlade s ustanovením § 28 ods. 2 z. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch
a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

R.

Podmienky odovzdania predmetu dražby

Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez
zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú
nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu
dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
Predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby vydražiteľovi oproti osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a preukázaniu
totožnosti vydražiteľa a to bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby.
Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ
a dražobník.
Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ.
Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí
v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť
sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci
vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s
odovzdaním predmetu dražby.

S.

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

1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich
právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu,
v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení
pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je
možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa
takýto
rozsudok
týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe
katastra
nehnuteľností
začatie
súdneho
konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
4.
Ak
súd
určí
dražbu
za
neplatnú,
účinky
príklepu
zanikajú
ku
dňu
príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby
konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k
predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
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Deň vydania: 08.11.2016

Notár

a) titul

JUDr.

b) meno

Mária

c) priezvisko

Kucharovičová

d) sídlo

Odborárske námestie 3, vchod Májkova 3, 811 07 Bratislava

K025340
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Vašicová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Masarykova 464/100, 908 48 Kopčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1988
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 54 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/17/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/17/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo súpisovej zložky: 4

Typ súpisnej zložky majetku:

peňažná pohľadávka

Opis súpisovej zložky:
zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
podľa ust. §72 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z., za mesiac september 2016
Spoluvlastnícky podiel :

1/1

súpisová hodnota:

355,31 EUR

Deň zápisu: 18.10.2016

V Trnave dňa 03.11.2016
Prvý správcovský dom,k.s , správca

K025341
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kysel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 1314/3, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K 14/2016 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2k 14/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
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Deň vydania: 08.11.2016

Ing. Štefan Straka, Na stanicu 16, 010 09 Žilina, správca dlžníka: Jozef Kysel, nar. 21.04.1955, bytom Jesenského
1314/3, 031 01 Liptovský Mikuláš zvoláva v súlade s § 34 ZKR 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa
20.12.2016 o 9,00 hod v sídle kancelárie správcu na adrese: Na stanicu 16, 010 09 Žilina, druhé poschodie.
Program 1. schôdze veriteľov:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Záver
Pri prezentácií, ktorá sa uskutoční od 8,45 hod veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny
výpis z obchodného registra, zástupcovia veriteľov predložia splnomocnenie resp. poverenie na zastupovavie a
doklad totožnosti.
Ing. Štefan Straka, správca

K025342
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Kóša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Imeľ 946 52, 946 52 Imeľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1959
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/36/2015 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/36/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku:
č. 9: Iná majetková hodnota vo výške 51,03 EUR predstavujúca najvyššiu prípustnú časť zo mzdy úpadcu Július
Kóša za September 2016 podliehajúcu konkurzu od zamestnávateľa DELTA SPED s.r.o., Jazerná 10/3, 945 01
Komárno, IČO: 36 564 753. Deň zápisu: 24.10.2016.
ADVO INSOLVENCY, k.s.

K025343
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Szabo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 617/4, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.6.1971
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/8/2014 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/8/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica zo zasadnutia schôdze veriteľov úpadcu: Marián Szabo, nar.: 2.6.1971, Školská 617/4, 941 11
Palárikovo, č.k.: 32K8/2014. Prítomní:
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1. Správca konkurznej podstaty:
2. Veritelia:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.11.2016

PSD, k.s. Bratislava, JUDr. Kamil Beresecký,
Neprítomní

Program rokovania:
1. Prezentácia, otvorenie schôdze a správa o činnosti a stave konkurzného konania
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Diskusia a záver
Prerokované skutočnosti:
Prezentácia prebehla od 08,oo do 08,3o hod. , pričom na schôdzu veriteľov sa nedostavil ani jeden z veriteľov.
Celkový počet hlasujúcich veriteľov: 8
Celkový počet hlasov

43761

Počet prítomných veriteľov

:0

Počet prítomných hlasov

:0

Správu o činnosti správcu a stave konkurzu správca prikladá ako prílohu pre súd. Ďalšiu schôdzu správca zvolá na
výzvu súdu, alebo po dohode s veriteľmi. Správca schôdzu veriteľov ukončil. JUDr. Kamil Beresecký,
komplementár PSD, k.s., SKP úpadcu

K025344
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Šebo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Legerského 6, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Rakovský
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/29/2016 S1181
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/29/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

3. Iná majetková hodnota:
Časť mzdy podliehajúca konkurzu za mesiac 08/2016 vo výške 38,80 EUR
súpisná hodnota:38,80 EUR
deň zápisu:02.11.2016
dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

4. Iná majetková hodnota:
Časť mzdy podliehajúca konkurzu za mesiac 09/2016 vo výške 38,80 EUR
súpisná hodnota: 38,80 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 08.11.2016

deň zápisu: 02.11.2016
dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

JUDr. Alojz Rakovský
správca

K025345
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Doktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vígľašská 19, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.12.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Mojžiš
Sídlo správcu:
V. Karadžiča 27, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/24/2016 S239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/24/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ivan Mojžiš, správca konkurznej podstaty úpadcu: Jaroslav Doktor, nar. 4.12.1956 Vígľašská 19, 851 06
Bratislava, SR konanie vedené pred OS BA I – spis. zn.: 8K/24/2016 zapísaný v zozname správcov pod zn. S 239,
sídlo správcu: Karadžičova 27, Bratislava, týmto v súlade s ustanovením § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.Z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, zverejňuje
súpis majetku všeobecnej podstaty.
1.
Typ
súpisnej
položky
Popis:
finančná
hotovosť,
Dôvod
zapísania
do
Súpisová hodnota majetku: 1.700 Eur

majetku:
ktorá
súpisu

INÁ

sa

MAJETKOVÁ
nachádza
u
majetku:
majetok

JUDr. Ivan Mojžiš - správca

K025346
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Vašicová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Masarykova 464/100, 908 48 Kopčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1988
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 54 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/17/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/17/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis majetku oddelenej podstaty
Oddelená podstata veriteľa: Tatra banka, a.s. , Hodžovo nám.3, Bratislava, IČO: 00686930,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 08.11.2016

Záložné právo v prvom poradí
Záložné právo na základe: Zmluva o záložnom práve k úveru č. 9913004541 zo dňa 03.12.2013
Číslo súpisovej zložky: 1
Typ súpisnej zložky majetku:

peňažná pohľadávka

Opis súpisovej zložky:
zaplatenie pohľadávky treťou osobou na základe výzvy správcu podľa § 79
zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a rešrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Spoluvlastnícky podiel :

1/1

Súpisová hodnota:

27 552,12 EUR

Deň zapísania:

26.10.2016

V Trnave dňa 03.11.2016

Prvý správcovský dom, .k.s., správca

K025347
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IE group, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 50, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 518 531
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2016 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Správca JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Kancelária: Nám. sv. Egídia č. 93, 058 01 Poprad značka správcu S1209

2K/9/2016

Značka spisu správcu:

ZÁPISNICA Z KONANIA 1. SCHÔDZE VERITEĽSKÉHO VÝBORU
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IE Group, a.s.
Hlavná 50, 080 01 Prešov
IČO: 36 518 531

uskutočnená dňa 03.11.2016 o 10:45 hod v kongresovej sále Hotela Satel, Mnoheľova 825/3, 058 01 Poprad
predseda schôdze: JUDr. Jozef Beňo, PhD., správca
zapisovateľ: Ing. Adriána Bendíková

Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze veriteľského výboru
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Záver

Prítomní veritelia: 3

Opis priebehu schôdze veriteľov podľa jednotlivých bodov programu:
K bodu 1 Otvorenie schôdze veriteľského výboru:
Predseda schôdze otvoril schôdzu veriteľského výboru. Skonštatoval prítomnosť všetkých členov veriteľského výboru, ktorí boli zvolení na
schôdzi veriteľov.
K bodu 2 Voľba predsedu veriteľského výboru
Prítomní členovia veriteľského výboru navrhli za predsedu Všeobecnú úverovú banku, a. s.
Hlasovanie:
Za: 3
Proti:0
Zdržali sa:0
Uznesenie: Predsedom veriteľského výboru bola zvolená spoločnosť: Všeobecná úverová banka,
a. s.
K bodu 3 Záver schôdze:
Predseda schôdze ukončil schôdzu veriteľov o 11:00 hod.
Neoddeliteľnou súčasťou zápisnice je prezenčná listina.
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V Poprade dňa: 03.11.2016

Meno a priezvisko osoby, ktorá zápisnicu vyhotovila: JUDr. Jozef Beňo, PhD.

Podpis osoby,

Odtlačok pečiatky správcu:

ktorá zápisnicu vyhotovila:

Predseda veriteľského výboru:
Všeobecná úverová banka, a. s.

K025348
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BA Two, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lermontova 18, 811 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 791 024
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Sečanský
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/37/2016 S1206
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/37/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY

deň zapísania:
dôvod

18. 10. 2016

zapísania:

majetok

patriaci

úpadcovi

v čase

vyhlásenia

konkurzu

Hnuteľné veci
Popis

Rok výroby

Peňažné prostriedky v hotovosti 8558,78€

Stav opotrebovanosti

Súpisová hodnota v €
8558,78

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Peňažné pohľadávky
Dlžník
VIPER s.r.o.
Betliarska 12
851 07 Bratislava
IČO 35 745 428
VIPER s.r.o.
Betliarska 12
851 07 Bratislava
IČO 35 745 428

Suma v €

Právny dôvod

4500

Pôžička

1100

Pôžička

K025349
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vinohradnícka spoločnosť s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestská záhrada 5321, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 206 393
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4R/9/2016 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/9/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru
sp. zn. 4R/9/2016
Zoznam prítomných
Správca:

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
zn. správcu: S 1680

Dlžník:

Vinohradnícka spoločnosť s.r.o.
sídlo: Mestská záhrada 5321, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 206 393
konajúci Ing. Matej Greisiger

Členovia
veriteľského výboru:
OTP Faktoring Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Mozsár utca 8, Budapesť, Maďarská republika, ICO: 01-10-043876;
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MUDr. Pavol Láska, miesto podnikania: L. Svobodu4/85, Rimavská Sobota,
ICO: 31 897 151;
JUDr. Peter Mihály, Jókaiho 121/16, Lučenec.
Miesto a čas zasadnutia:
28.10.2016 o 11,00 hod., kancelária správcu JUDr. Jaroslava Jakubča, PhD.
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Program zasadnutia:
1. otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. voľba predsedu veriteľského výboru
3. predĺženie lehoty na predloženie plánu
4. záver

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Správca otvoril prvé zasadnutie veriteľského výboru, ktoré bolo zvolané schôdzi veriteľov konanej dňa 28.10.2016.
Prítomní členovia výboru boli oboznámení s tým, že správca požiadal Ing. Mateja Greisigera, aby sa na zasadnutí
zúčastnil ako štatutárny orgán dlžníka. Členovia veriteľského výboru nemali námietky a súhlasili s účasťou konateľa
dlžníka na zasadnutí.
Správca poučil prítomných veriteľov, že pravidlách hlasovania veriteľského výboru podľa § 128 ods. 2 ZKR, a najmä
o tom, že každý z prítomných členov má jeden hlas a len v prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov prepočítajú
podľa sumy ich zistených pohľadávok.

2. Voľba veriteľského výboru
Správca pred začatím voľby predsedu veriteľského výboru konštatoval prítomnosť všetkých členov výboru.
Správca za primeraného použitia ust. § 127 ods. 1 ZKR navrhol za predsedu veriteľského výboru veriteľa
s najvyšším počtom hlasov, spoločnosť OTP Faktoring Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság.,
Mozsár utca 8, Budapesť, Maďarská republika, ICO: 01-10-043876. Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Výsledky hlasovania:
za:
proti:

3 hlasy (počítané per capita)
0 hlasov

zdržalo sa: 0 hlasov
Bolo prijaté uznesenie č. 1:
„Veriteľ OTP Faktoring Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság., Mozsár utca 8, Budapesť,
Maďarská republika, ICO: 01-10-043876 bol zvolený za predsedu veriteľského výboru.“.
Správca následne odovzdal vedenie zasadnutia veriteľského výboru jeho predsedovi.
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3. Predĺženie lehoty na predloženie plánu
V rámci zasadnutia veriteľského výboru predložil dlžník odôvodnenú žiadosť podľa § 143 ods. 1 ZKR na predĺženie
lehoty na predloženie záverečného návrhu plánu. Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov výboru,
aby sa s dôvodmi žiadosti oboznámili a vyjadrili svoje stanovisko hlasovaním, t.j. či súhlasia s predĺžením lehoty na
predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu o 60 dní z dôvodu nevyhnutnej potreby dostatočného
časového priestoru na prípravu plánu, analýzu, spracovanie a zohľadnenie všetkých aplikovateľných metód
reštrukturalizácie.
Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Výsledky hlasovania:
za:
proti:

3 hlasy (počítané per capita)
0 hlasov

zdržalo sa: 0 hlasov
Bolo prijaté uznesenie č. 2:
„Veriteľský výbor predlžuje predkladateľovi plánu lehotu na predloženie záverečného návrhu plánu o 60 dní, a to
z dôvodu nevyhnutnej potreby dostatočného časového priestoru na prípravu plánu, analýzu, spracovanie a
zohľadnenie všetkých aplikovateľných metód reštrukturalizácie.“.

4. Záver
Predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným členom za účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil o 11,45
hod.
V Banskej Bystrici 28. októbra 2016
OTP Faktoring Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
v z.
SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o.
JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M., konateľ
predseda veriteľského výboru

K025350
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Futáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 579/105, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2K 24/2016 - S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 24/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
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Spisová značka súdneho spisu:

2K/24/2016

Spisová značka správcovského spisu:

2K/24/2016 S1241

Meno a priezvisko úpadcu:

Erika Futáková, nar. 11.08.1975, bytom SNP 579/105, 965 01 Žiar
nad Hronom

Zápisnica z konania 1. schôdze veriteľov
Miesto konania:

Zasadacia miestnosť v kancelárii správcu JUDr. Mário Keleti,
Hlavná 36, Hnúšťa

Termín konania:

03.11.2016

Začiatok schôdze:

08:00 hod.

Predseda schôdze:

JUDr. Mário Keleti

V konkurznej veci úpadcu:

Erika Futáková, nar. 11.08.1975, bytom SNP 579/105, 965 01 Žiar
nad Hronom

Na začiatku schôdze veriteľov boli prítomní:
1. Správca konkurznej podstaty:

JUDr. Mário Keleti

2. Veritelia: Aquadol, s.r.o., so sídlom Velehradská 33, 821 08 Bratislava, IČO: 36 740 101, spoločnosť zapísaná
v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 44661/B, zastúpená JUDr. Richardom Hulínom, nar. 20.11.1973, bytom
Hurbanova 1582/20, Trenčín, konateľom spoločnosti, s počtom hlasov 43939
SYNDICATE, s.r.o., so sídlom Velehradská 33, 821 09 Bratislava, IČO: 36 869 155, spoločnosť zapísaná v OR OS
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 66634/B, zastúpená splnomocnencom advokátskou kanceláriou Geško, Hulín
a partneri, s.r.o., so sídlom Velehradská 33, 821 08 Bratislava, IČO: 35 922 907, JUDr. Richardom Hulínom,
konateľom spoločnosti, s počtom hlasov 43939
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu o stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4.Rozhodnutie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Rôzne
ad. 1) Vzhľadom k tomu, že v zmysle § 35 ods. 3 zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii je
schôdza uznášania schopná ak je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi hlasovať správcu
schôdzu veriteľov otvoril.
Schôdze sa zúčastnili dvaja veritelia.
Správca otvoril schôdzu a privítal prítomných veriteľov, ktorých oboznámil s predmetom schôdze.
ad. 2) Správca predniesol správu o činnosti ku dňu konania schôdze veriteľov, ku ktorej zo strany prítomných
veriteľov neboli žiadne pripomienky a otázky.
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ad. 3) Vzhľadom ku skutočnosti, že na schôdzi sú prítomní dvaja veritelia, správca vyzval veriteľov, aby navrhli
zástupcu veriteľov. Prítomný zástupca veriteľa Aquadol, s.r.o., Bratislava navrhol, aby za zástupcu veriteľov
bola zvolená spoločnosť SYNDICATE, s.r.o., Bratislava.
Na to bolo pristúpené k hlasovaniu :
- za zvolenie navrhnutého zástupcu veriteľov bolo 87878 hlasov,
- proti nebol žiaden hlas a hlasovania sa nikto nezdržal.
Schôdza veriteľov prijala nasledovné
uznesenie:
Za zástupcu veriteľov je zvolená spoločnosť SYNDICATE, s.r.o., so sídlom Velehradská 33, 821 09 Bratislava,
IČO: 36 869 155, spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 66634/B.
ad. 4) Prítomní veritelia návrh na výmenu správcu ustanoveného Okresným súdom v Banskej Bystrici
nevzniesli.
Vzhľadom na stanovisko veriteľov sa o výmene správcu nehlasovalo.
ad. 5)V bode rôzne neboli prednesené žiadne návrhy vzhľadom na to správca schôdzu ukončil o 08.45 hod.
V Hnúšti, dňa 03.11.2016
JUDr. Mário Keleti, správca

K025351
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Futáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 579/105, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2 K 24/2016-S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2 K 24/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Spisová značka súdneho spisu:

2K/24/2016

Spisová značka správcovského spisu:

2K/24/2016 S1241

Meno a priezvisko úpadcu:

Erika Futáková, nar. 11.08.1975, bytom SNP 579/105, 965 01 Žiar
nad Hronom

Miesto konania:

Zasadacia miestnosť v kancelárii správcu JUDr. Mário Keleti,
Hlavná 36, Hnúšťa

Termín konania:

03.11.2016

Začiatok schôdze:

09:00 hod.
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Erika Futáková, nar. 11.08.1975, bytom SNP 579/105, 965 01 Žiar nad
Hronom

Na začiatku schôdze boli prítomní:
1. Správca konkurznej podstaty:

JUDr. Mário Keleti

2. Zástupca veriteľov:

SYNDICATE, s.r.o., so sídlom Velehradská 33, 821 09 Bratislava,
IČO: 36 869 155, spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 66634/B, zastúpená splnomocnencom
advokátskou kanceláriou Geško, Hulín a partneri, s.r.o., so
sídlom Velehradská 33, 821 08 Bratislava, IČO: 35 922 907,
JUDr. Richardom Hulínom, konateľom spoločnosti

Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Uloženie pokynov správcovi
3. Záver
ad. 1) V rámci otvorenia bol oboznámený program schôdze.
ad. 2) Prítomný zástupca veriteľov uložil správcovi vypracovať znalecký posudok na nehnuteľnosti tvoriace
predmet konkurznej podstaty a následne doručiť návrh plánu speňažovania všetkých vecí patriacich do
konkurznej podstaty.
ad. 3) Po uložení pokynov bola schôdza ukončená o 9.30 hod.
V Hnúšti, dňa 03.11.2016
JUDr. Mário Keleti

SYNDICATE, s.r.o.

Správca

JUDr. Richard Hulín, konateľ spoločnosti

K025352
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Vlasko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum I. 39/99, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/46/2016S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/46/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam - číslo bankového účtu na zloženie kaucie
JUDr. Miroslava Žitníková, správca úpadcu Anton Vlasko, nar. 14.08.1981, trvale bytom Centrum I. 39/99, 018
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JUDr. Miroslava Žitníková, správca úpadcu Anton Vlasko, nar. 14.08.1981, trvale bytom Centrum I. 39/99, 018
41 Dubnica nad Váhom pod sp. zn.: 40K/46/2016 v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v ČSOB,
a.s. pobočka Považská Bystrica, číslo účtu: 4023925864/7500, IBAN SK36 7500 0000 0040 2392 5864. Kauciu
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia.
V Považskej Bystrici, 03.11.2016
JUDr. Miroslava Žitníková – správca

K025353
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Bálint ENTER PLUS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 23, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 908 129
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/43/2014 s 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/43/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu: Štefan Bálint ENTER PLUS, s miestom
podnikania Mierová 23, 982 01 Tornaľa, IČO: 10 908 129, týmto zvoláva schôdzu veriteľov na deň 05.12.2016, t.j.
pondelok, o 10:00 hod., ktorá sa bude konať v zasadacej miestnosti kancelárie správcu príslušnej pre Žilinský kraj
na adrese Revolučná 10, 010 01 Žilina.

Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie;
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania;
3. Voľba nového člena veriteľského výboru podľa § 37 ods. 3 ZKR;
4. Záver.

Správca vyzýva veriteľov, aby sa dostavili na prezentáciu najneskôr štvrť hodinu pred začiatkom schôdze. Pri
prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra nie starší ako 3
mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia originál plnej moci, príp. poverenia na zastupovanie veriteľov alebo ich
úradne osvedčenú fotokópiu, a doklad totožnosti.
V Žiline, dňa 03.11.2016

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca
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K025354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LUKPER s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K Zornici 17, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 306 215
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40R/1/2015 S.1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40R/1/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu LUKPER s.r.o. v konkurze, so sídlom K Zornici 1654/18, IČO: 36306215 v súlade so záväzným
pokynom zástupcu veriteľov vyhlasujem III. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku zapísaného v
súpise všeobecnej podstaty , ktorá bola zverejnená v Obchodnom Vestníku č. 88/2016 zo dňa 9.5.2016 , K010679
Podmienky verejného ponukového konania :
- na podávanie ponúk je určených 5 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o
ponukovom konaní v obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
- záujemcovia predložia ponuku v zalepenej obálke, označenej nápisom „konkurz-40R/1/2015 neotvárať“ na adresu
správcu : JUDr. Mária Belaňová, ul. Matice Slovenskej 17, Prievidza 97101. Ponuka musí obsahovať predmet
kúpyoznačenie peňažnej pohľadávky podľa špecifikácie zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 88/2016 zo dňa
9.5.2016, ponúkanú cenu, výpis z obchodného registra u právnickej osoby, výpis zo živnostenského registra resp.
fotokópia občianskeho preukazu u fyzickej osoby
-spôsob získania informácii o predmete ponukového konania k dispozícii u správcu na tel. č. 0907893990
-v prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk,
víťaznou sa stáva ponuka , ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr
-otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční do 5 pracovných dní od skončenia lehoty na
podávanie záväzných ponúk ,o čom spíše správca konkurznej podstaty úradný záznam
-úspešným účastníkom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvýhodnejšiu ponuku z hľadiska
výšky ponúkanej ceny, v 3.kole minimálne za 75% súpisovej hodnoty
-správca uzatvorí s úspešným záujemcom zmluvu o postúpení pohľadávky v znení predloženom správcom
Ponúkaná cena úspešného záujemcu musí byť uhradená na č.účtu IBAN : SK6411110000001336434018 v
UniCredit Bank, a to najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy. Ak úspešný záujemca ponúkanú cenu nezaplatí v súlade
s horeuvedenými podmienkami alebo v lehote určenej správcom neuzavrie zmluvu, na víťaznú ponuku sa
neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.

K025355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Duka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kravany nad Dunajom 90, 946 36 Kravany nad Dunajom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 144 581
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/11/2016 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/11/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty

1. Nehnuteľnosť
Parcela registra „C“ č. 640/2, vo výmere 685 m2, vedená ako ostatné plochy, katastrálne územie Kravany nad
Dunajom, obec Kravany nad Dunajom, okres Komárno, evidovaná na liste vlastníctva č. 393, podiel 1/1, BSM.
Súpisová hodnota bude určená znaleckým posudkom.

2. Nehnuteľnosť
Parcela registra „E“ p.č. 437/128 vo výmere 647 m2 vedená ako zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie
Kravany nad Dunajom, obec Kravany nad Dunajom, okres Komárno, evidovaná na liste vlastníctva č. 979, podiel
1/16-ina. Súpisová hodnota bude určená znaleckým posudkom.

3. Nehnuteľnosť
Parcela registra „E“ p.č. 437/228 vo výmere 495 m2 vedená ako zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie
Kravany nad Dunajom, obec Kravany nad Dunajom, okres Komárno, evidovaná na liste vlastníctva č. 979, podiel
1/16-ina. Súpisová hodnota bude určená znaleckým posudkom.

4. Nehnuteľnosť
Parcela registra „E“ p.č. 189/4 vo výmere 1659 m2 vedená ako orná pôda, katastrálne územie Kravany nad
Dunajom, obec Kravany nad Dunajom, okres Komárno, evidovaná na liste vlastníctva č. 899, podiel 1/1, BSM.
Súpisová hodnota bude určená znaleckým posudkom.

5. Nehnuteľnosť
Parcela registra „E“ p.č. 192/42 vo výmere 4287 m2 vedená ako orná pôda, katastrálne územie Kravany nad
Dunajom, obec Kravany nad Dunajom, okres Komárno, evidovaná na liste vlastníctva č. 899, podiel 1/1, BSM.
Súpisová hodnota bude určená znaleckým posudkom.

6. Nehnuteľnosť
Parcela registra „E“ p.č. 405/50 vo výmere 1888 m2 vedená ako orná pôda, katastrálne územie Kravany nad
Dunajom, obec Kravany nad Dunajom, okres Komárno, evidovaná na liste vlastníctva č. 899, podiel 1/1, BSM.
Súpisová hodnota bude určená znaleckým posudkom.

7. Nehnuteľnosť
Parcela registra „E“ p.č. 405/51 vo výmere 2104 m2 vedená ako orná pôda, katastrálne územie Kravany nad
Dunajom, obec Kravany nad Dunajom, okres Komárno, evidovaná na liste vlastníctva č. 899, podiel 1/1, BSM.
Súpisová hodnota bude určená znaleckým posudkom.

8. Nehnuteľnosť
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Parcela registra „E“ p.č. 437/20 vo výmere 4279 m2 vedená ako orná pôda, katastrálne územie Kravany nad
Dunajom, obec Kravany nad Dunajom, okres Komárno, evidovaná na liste vlastníctva č. 899, podiel 1/1, BSM.
Súpisová hodnota bude určená znaleckým posudkom.

9. Nehnuteľnosť
Parcela registra „E“ p.č. 437/119 vo výmere 26 m2 vedená ako orná pôda, katastrálne územie Kravany nad
Dunajom, obec Kravany nad Dunajom, okres Komárno, evidovaná na liste vlastníctva č. 899, podiel 1/1, BSM.
Súpisová hodnota bude určená znaleckým posudkom.

10. Nehnuteľnosť
Parcela registra „E“ p.č. 437/219 vo výmere 11 m2 vedená ako orná pôda, katastrálne územie Kravany nad
Dunajom, obec Kravany nad Dunajom, okres Komárno, evidovaná na liste vlastníctva č. 899, podiel 1/1, BSM.
Súpisová hodnota bude určená znaleckým posudkom.

11. Nehnuteľnosť
Parcela registra „C“ p.č. 640/3 vo výmere 864 m2 vedená ako zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie
Kravany nad Dunajom, obec Kravany nad Dunajom, okres Komárno, evidovaná na liste vlastníctva č. 313, podiel
¼-ina. Súpisová hodnota bude určená znaleckým posudkom.

12. Nehnuteľnosť
Parcela registra „C“ p.č. 640/6 vo výmere 217 m2 vedená ako záhrady, katastrálne územie Kravany nad Dunajom,
obec Kravany nad Dunajom, okres Komárno, evidovaná na liste vlastníctva č. 313, podiel ¼-ina. Súpisová hodnota
bude určená znaleckým posudkom.

12. Nehnuteľnosť
Stavba, súpisné číslo 89, postavená na parcele registra „C“ p.č. 640/3, katastrálne územie Kravany nad Dunajom,
obec Kravany nad Dunajom, okres Komárno, evidovaná na liste vlastníctva č. 313, podiel ¼-ina. Súpisová hodnota
bude určená znaleckým posudkom.

13. Nehnuteľnosť
Parcela registra „C“ p.č. 556/2 vo výmere 4685 m2 vedená ako zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie
Kravany nad Dunajom, obec Kravany nad Dunajom, okres Komárno, evidovaná na liste vlastníctva č. 749, podiel
½-ica. Súpisová hodnota bude určená znaleckým posudkom.

14. Nehnuteľnosť
Parcela registra „C“ p.č. 556/5 vo výmere 1043 m2 vedená ako zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie
Kravany nad Dunajom, obec Kravany nad Dunajom, okres Komárno, evidovaná na liste vlastníctva č. 749, podiel
½-ica. Súpisová hodnota bude určená znaleckým posudkom.
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15. Nehnuteľnosť
Parcela registra „C“ p.č. 556/6 vo výmere 1519 m2 vedená ako zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie
Kravany nad Dunajom, obec Kravany nad Dunajom, okres Komárno, evidovaná na liste vlastníctva č. 749, podiel
½-ica. Súpisová hodnota bude určená znaleckým posudkom.

16. Nehnuteľnosť
Parcela registra „C“ p.č. 556/7 vo výmere 375 m2 vedená ako zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie
Kravany nad Dunajom, obec Kravany nad Dunajom, okres Komárno, evidovaná na liste vlastníctva č. 749, podiel
½-ica. Súpisová hodnota bude určená znaleckým posudkom.

17. Nehnuteľnosť
Parcela registra „C“ p.č. 556/8 vo výmere 147 m2 vedená ako zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie
Kravany nad Dunajom, obec Kravany nad Dunajom, okres Komárno, evidovaná na liste vlastníctva č. 749, podiel
½-ica. Súpisová hodnota bude určená znaleckým posudkom.

18. Nehnuteľnosť
Parcela registra „C“ p.č. 556/9 vo výmere 2907 m2 vedená ako ostatné plochy, katastrálne územie Kravany nad
Dunajom, obec Kravany nad Dunajom, okres Komárno, evidovaná na liste vlastníctva č. 749, podiel ½-ica. Súpisová
hodnota bude určená znaleckým posudkom.

19. Nehnuteľnosť
Parcela registra „C“ p.č. 556/10 vo výmere 529 m2 vedená ako zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie
Kravany nad Dunajom, obec Kravany nad Dunajom, okres Komárno, evidovaná na liste vlastníctva č. 749, podiel
½-ica. Súpisová hodnota bude určená znaleckým posudkom.

20. Nehnuteľnosť
Parcela registra „C“ p.č. 556/11 vo výmere 459 m2 vedená ako zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie
Kravany nad Dunajom, obec Kravany nad Dunajom, okres Komárno, evidovaná na liste vlastníctva č. 749, podiel
½-ica. Súpisová hodnota bude určená znaleckým posudkom.

21. Nehnuteľnosť
Parcela registra „C“ p.č. 556/12 vo výmere 816 m2 vedená ako zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie
Kravany nad Dunajom, obec Kravany nad Dunajom, okres Komárno, evidovaná na liste vlastníctva č. 749, podiel
½-ica. Súpisová hodnota bude určená znaleckým posudkom.

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

89

Obchodný vestník 214/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.11.2016

Parcela registra „C“ p.č. 556/13 vo výmere 81 m2 vedená ako zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie
Kravany nad Dunajom, obec Kravany nad Dunajom, okres Komárno, evidovaná na liste vlastníctva č. 749, podiel
½-ica. Súpisová hodnota bude určená znaleckým posudkom.

23. Nehnuteľnosť
Parcela registra „C“ p.č. 556/14 vo výmere 6 m2 vedená ako zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie
Kravany nad Dunajom, obec Kravany nad Dunajom, okres Komárno, evidovaná na liste vlastníctva č. 749, podiel
½-ica. Súpisová hodnota bude určená znaleckým posudkom.

24. Nehnuteľnosť
Parcela registra „C“ p.č. 556/15 vo výmere 683 m2 vedená ako zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie
Kravany nad Dunajom, obec Kravany nad Dunajom, okres Komárno, evidovaná na liste vlastníctva č. 749, podiel
½-ica. Súpisová hodnota bude určená znaleckým posudkom.

25. Nehnuteľnosť
Stavba, súpisné číslo 388, postavená na parcele registra „C“ p.č. 556/15, katastrálne územie Kravany nad Dunajom,
obec Kravany nad Dunajom, okres Komárno, evidovaná na liste vlastníctva č. 749, podiel ½-ica. Súpisová hodnota
bude určená znaleckým posudkom.

26. Nehnuteľnosť
Stavba, súpisné číslo 389, postavená na parcele registra „C“ p.č. 556/12, katastrálne územie Kravany nad Dunajom,
obec Kravany nad Dunajom, okres Komárno, evidovaná na liste vlastníctva č. 749, podiel ½-ica. Súpisová hodnota
bude určená znaleckým posudkom.

27. Nehnuteľnosť
Stavba, súpisné číslo 390, postavená na parcele registra „C“ p.č. 556/10, katastrálne územie Kravany nad Dunajom,
obec Kravany nad Dunajom, okres Komárno, evidovaná na liste vlastníctva č. 749, podiel ½-ica. Súpisová hodnota
bude určená znaleckým posudkom.

28. Nehnuteľnosť
Stavba, súpisné číslo 391, postavená na parcele registra „C“ p.č. 556/11, katastrálne územie Kravany nad Dunajom,
obec Kravany nad Dunajom, okres Komárno, evidovaná na liste vlastníctva č. 749, podiel ½-ica. Súpisová hodnota
bude určená znaleckým posudkom.

29. Nehnuteľnosť
Stavba, súpisné číslo 406, postavená na parcele registra „C“ p.č. 556/5, katastrálne územie Kravany nad Dunajom,
obec Kravany nad Dunajom, okres Komárno, evidovaná na liste vlastníctva č. 749, podiel ½-ica. Súpisová hodnota
bude určená znaleckým posudkom.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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30. Nehnuteľnosť
Stavba, súpisné číslo 408, postavená na parcele registra „C“ p.č. 556/8, katastrálne územie Kravany nad Dunajom,
obec Kravany nad Dunajom, okres Komárno, evidovaná na liste vlastníctva č. 749, podiel ½-ica. Súpisová hodnota
bude určená znaleckým posudkom.

31. Hnuteľné veci
Príves nákladný zn. BÁN PV. Súpisová hodnota bude určená znaleckým posudkom.

Ing. Rudolf Ivan
Správca

konkurznej

podstaty

K025356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Šturcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
C. Majerníka 292/14, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1981
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/53/2015 S 1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/53/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty - doplnenie
Typ súpisovej zložky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma: 48,74
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: príjem úpadcu z pracovného pomeru v mesiaci 08/2016 v rozsahu, v akom môže byť
postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
Dlžník (zamestnávateľ): TECHMAX s. r. o., Dubnická 1032/22, 972 01 Bojnice, IČO: 44477457
Súpisová hodnota: 48,74 EUR
SKKS, k.s., správca

K025357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENTRA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 41/1419, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 789 747
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/16/2016 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/16/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Peňažná pohľadávka

8

celková suma

242.402,55 EUR

mena

EUR

právny dôvod vzniku pohľadávky

objednávka za práce

Obchdné meno dlžníka

EBI, s.r.o.

sídlo dlžníka

Karlovarská 814/111, 161 08 Praha 6, ČR

IČO:

485 86 684

odhadovaná hodnota:

1,00 EURO

deň zápisu:

27.10.2016

dôvod zápisu

Majetok zistený pri zisťovacej činnosti správcu

Peňažná pohľadávka

9

celková suma

14.883,74 EUR

mena

EUR

právny dôvod vzniku pohľadávky

Zmluva o dielo

Obchdné meno dlžníka

Chemkostav, a.s.

sídlo dlžníka

K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce

IČO:

36 191 892

odhadovaná hodnota:

7.441,87 EUR

deň zápisu:

27.10.2016

dôvod zápisu

Majetok zistený pri zisťovacej činnosti správcu

Peňažná pohľadávka

10

celková suma

98.950,57 EUR

mena

EUR

právny dôvod vzniku pohľadávky

Zmluva o dielo

Obchdné meno dlžníka

Chemkostav, a.s., organizačná zložka Jihlava

sídlo dlžníka

Jiráskova 32, Jihlava, ČR

IČO:

704 19 191

odhadovaná hodnota:

49.475,29 EUR

deň zápisu:

27.10.2016

dôvod zápisu

Majetok zistený pri zisťovacej činnosti správcu

Peňažná pohľadávka

11

celková suma

26.018,43 EUR

mena

EUR

právny dôvod vzniku pohľadávky

náklad na opravu závad

Obchdné meno dlžníka

NAPA stavby s.r.o.

sídlo dlžníka

Příkop 148/18, 602 00 Brno, ČR

IČO:

292 08 092

odhadovaná hodnota:

13.009,22 EUR

deň zápisu:

27.10.2016

dôvod zápisu

Majetok zistený pri zisťovacej činnosti správcu

Peňažná pohľadávka
celková suma

3.558,39 EUR

mena

EUR

právny dôvod vzniku pohľadávky

objednávka za práce
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Obchdné meno dlžníka

Petr Štěpánek

sídlo dlžníka

Vejmluvova 455/26, 591 02 Žďár nad Sázavou, ČR

IČO:

181 20 849

odhadovaná hodnota:

1.779,20 EUR

deň zápisu:

27.10.2016

dôvod zápisu

Majetok zistený pri zisťovacej činnosti správcu

Deň vydania: 08.11.2016

Peňažná pohľadávka

13

celková suma

9.346,43 EUR

mena

EUR

právny dôvod vzniku pohľadávky

Zmluva o dielo

Obchdné meno dlžníka

Porr a.s.

sídlo dlžníka

Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 1, ČR

IČO:

430 05 560

odhadovaná hodnota:

4.673,22 EUR

deň zápisu:

27.10.2016

dôvod zápisu

Majetok zistený pri zisťovacej činnosti správcu

Peňažná pohľadávka

14

celková suma

8.201,42 EUR

mena

EUR

právny dôvod vzniku pohľadávky

náhrada škody

Obchdné meno dlžníka

Sobos CZ spol. s r.o.

sídlo dlžníka

Na klinkách 414, 674 01 Třebíč, ČR

IČO:

277 25 928

odhadovaná hodnota:

4.100, 71 EUR

deň zápisu:

27.10.2016

dôvod zápisu

Majetok zistený pri zisťovacej činnosti správcu

Peňažná pohľadávka

15

celková suma

8.914,22 EUR

mena

EUR

právny dôvod vzniku pohľadávky

Zmluva o dielo

Obchdné meno dlžníka

UNISTAV, a.s.

sídlo dlžníka

Příkop 6, 602 00 Brno, ČR

IČO:

005 31 766

odhadovaná hodnota:

4.457,11 EUR

deň zápisu:

27.10.2016

dôvod zápisu

Majetok zistený pri zisťovacej činnosti správcu

Peňažná pohľadávka

16

celková suma

108.061,43 EUR

mena

EUR

právny dôvod vzniku pohľadávky

Zmluva o dielo

Obchdné meno dlžníka

VHS Teplice spol. s r.o.

sídlo dlžníka

Křížíková 233, 415 01 Teplice, ČR

IČO:

402 33 308

odhadovaná hodnota:

54.030,72 EUR

deň zápisu:

27.10.2016

dôvod zápisu

Majetok zistený pri zisťovacej činnosti správcu

Peňažná pohľadávka
celková suma

744,83 EUR
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mena

EUR

právny dôvod vzniku pohľadávky

objednávka za práce

Obchdné meno dlžníka

EVT Stavby s.r.o.

sídlo dlžníka

V Záhradkách 3, 568 02 Svitavy, ČR

IČO:

252 60 766

odhadovaná hodnota:

372,42 EUR

deň zápisu:

27.10.2016

dôvod zápisu

Majetok zistený pri zisťovacej činnosti správcu

Deň vydania: 08.11.2016

ADVO INSOLVENCY, k.s.

K025358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Vojsovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sady Cyrila a Metoda 18/7-22, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1970
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/34/2015 S 1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/34/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty - doplnenie
Typ súpisovej zložky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma: 182,63
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: príjem úpadcu z pracovného pomeru v mesiaci 09/2016 v rozsahu, v akom môže byť
postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
Dlžník (zamestnávateľ): EKOMET – KUPREX spol. s.r.o., Svätoplukova 1730, 020 01 Púchov, IČO: 31 401 546
Súpisová hodnota: 182,63 EUR
SKKS, k.s., správca

K025359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LEKÁREŇ U SV. JOZEFA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jelenecká 1, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 953 594
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/66/2011 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/66/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Pohľadávka proti podstate - súdny poplatok z výťažku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súdny poplatok z výťažku uhradený Okresnému súdu Nitra vo výške 46,84 €.

K025360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fabianová Ingrid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nobelova 1290/6, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/39/2016 S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/39/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky / Call to lodge a claim
V súlade s Nariadením Rady ( ES ) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: (ďalej len "Úpadca") Ingrid
Fabianová, narodený 17.12.1970, bytom Nobelova 1290/6, 831 03 Bratislava, Vám oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Bratislava, sp. značka: 8K/39/2016, č.k. 8K/39/2016-57 zverejneným dňa 28.10.2016, bol
vyhlásený konkurz Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor Ingrid Fabianova, date of birth 17.12.1970, address Nobelova 1290/6, 831 03 Bratislava,
Slovak republic, I am obliged to inform you that with the resolution of the District court Bratislava, No.
8K/39/2016,8K/39/2016-57 publiced 28th of october 2016 bancruptcy procedure was on the Debtor Ingrid
Fabianova.
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť 29.10.2016. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka.
This resolution of the District court Prešov became valid on 28th october 2016. The bancruptcys procedure was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkkrze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I.,
Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, k sp. značke 8K/39/2016 a v jednom rovnopise správcovi
na adresu Ing. Anna Bružeňáková, Jesenná 4, 821 09 Bratislava, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a
dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a sumu pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška musí byť datovaná a
podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienky, veriteľ v prihláške uvedie podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Veritelia
pohľadávok zabezpečených vecným právom v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva
spolu s určením majetku, ktorým je pohľadávka zabezpečená a sumu do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na
území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu pre doručovanie písomností , ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa
prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bancruptcy and Restructuralization act (hereinafter only "the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bancruptcy procedure in one original to the Okresný súd Bratislava I. (District court Prešov), Záhradnícka 10, 821 44
Bratislava, Slovak republic, to the No. 8K/39/2016 and in one original to the bancruptcy trustee to the address Ing.
Anna Bružeňáková, Jesenná 4, 821 09 Bratislava, Slovak republic. Each claim must be lodged separetely.
Thelodgement of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the
seat of the creditor and of the debtor., the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain condictions lodge their
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain condictions lodge their
claims in the same way. They also state in the registration form the condiction on which the claim is dependent.
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about
the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency names as EUR. Documents proving
the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of claim. In case the
address or a seat in the Slovak republic has to be stated. In case a nonfinancial claim si lodged, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added.
Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej pohľadávky, dátum jej vzniku a jej výšku, ako aj
to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné právo, krytie vecným právom alebo vyhradenie
vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka vzťahuje.
Creditor send copies of possible details and lead character of their claim, date of its creation and its elevation, as
well as this, if in connection with of his claim requisition right of priority, cover of jus in re or reserve the possessive
law, and on what property is his quarentee refer.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované,
ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky). Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie
alebo opravu neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or wil be not signed, dated or an expert
opinion (in case of nonfinancial claim) will not be attached to the lodgement of claim will not be considered as claims
in elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or the correct the incorrect of
the incoplete lodgement of claim.
Veriteľ podľa § 30 ZKR zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according § 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place or seat is not obvious from the bussiness
documentation of the debtor.
Ing. Anna Bružeňáková, správca/ trustee

K025361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AC-METAL s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hnilecká 19, 056 01 Gelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 449 776
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. JUDr. Ján Pirč, CSc.
Sídlo správcu:
Kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/46/2014/S714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/46/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca S714 týmto oznamuje, že jeden zástupca veriteľov, ako príslušný orgán
podľa § 107 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZoKR") riadne a včas schválil v
súlade s § 101 ZoKR návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov zo všeobecnej
podstaty úpadcu AC-METAL s.r.o. "v konkurze", IČO: 36 449 776, Hnilecká 19, 056 01 Gelnica, Slovenská
republika, ktorý bol dňa 03.11.2016 zverejnený v Obchodnom vestníku 211/2016.
V Košiciach.
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca S714.
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K025362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ORADATA spol. s r.o., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 41, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 350 038
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Krížna 56, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/5/2013-S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/5/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej lehote
JUDr. Marek Morochovič, správca úpadcu ORADATA spol. s r.o., so sídlom Kopčianska 41, 851 01 Bratislava, IČO:
31 350 038, týmto podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu, zapísaná nasledovná pohľadávka:
veriteľ
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, IČO: 00 603 481

prihlásená suma v EUR
151,68

číslo v zozname
23/1

K025363
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 zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Oznam o zostavení výpisu z evidencie pohľadávok proti oddelenej podstate v konkurznej
veci vedenej pod č. 8K/50/2014 a Oznam správcu konkurznej podstaty o zámere zostaviť rozvrh z
oddelenej podstaty

Správca konkurznej podstaty Mgr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, č. správcu
S 1670 (ďalej len ,,Správca“) správca úpadcu Prvá metropolitná, s.r.o., sídlom: Kladnianska 20, 821 05
Bratislava, IČO: 35 961 341 (ďalej len „Úpadca“), oznamuje, že v súlade s ustanovením § 97 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zostavil zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate, ktoré priamo
súvisia so speňažovaním majetku, a ktoré boli alebo budú uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku
zaradeného do oddelenej podstaty a všeobecnej podstaty, a to konkrétne:
nehnuteľností nachádzajúcich sa v okrese: Kežmarok, obec: Stará Lesná, kat. územie: Stará Lesná, zapísané
Okresným úradom Kežmarok, katastrálny odbor, a to konkrétne:
a) nehnuteľnosti zapísané na LV č. 935:
- rodinný dom so súpisným číslom 321 s príslušenstvom, nachádzajúci sa na pozemku parcely registra „C“ č.
1219/331 o výmere 145 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
- garáž so súpisným číslom 585 s príslušenstvom, nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ č. 1219/332
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- garáž so súpisným číslom 585 s príslušenstvom, nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ č. 1219/332
o výmere 54 m2, druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria,
- pozemok parcely registra „C“ č. 1219/34 o výmere 488 m2, druh pozemku: ostatné plochy,
- pozemok parcely registra „C“ č. 1219/331 o výmere 145 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
- pozemok parcely registra „C“ č. 1219/332 o výmere 54 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
(ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“) a
b) nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 996 v podiele 1/2:
- pozemok parcely registra „C“ č. 1219/246 o výmere 106 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,(ďalej len
ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I ďalej ako „Nehnuteľnosť“).
Nehnuteľnosť I je zabezpečená v prospech zabezpečeného veriteľa: EuroFinancovanie s.r.o., IČO: 44 731 906,
so sídlom Nové Záhrady I 13/A, Bratislava 821 05, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 58648/B (ďalej v texte len „Zabezpečený veriteľ“).
Nehnuteľnosť II je nezabezpečená záložným právom Zabezpečeného veriteľa: pozemok parcely registra „C“ č.
1219/246 o výmere 106 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.
Správca zároveň týmto oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa.
Poučenie:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

Mgr. Marek Piršel, správca

K025364
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Dudek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 659/13, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/13/2010 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/13/2010
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty
Uznesením Okresného súdu v Prešove, sp. zn.: 1K/13/2010, zo dňa 09.04.2010, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Petra Dudeka, nar. 12.08.1977, bytom Komenského 659/13, 068 01 Medzilaborce, a bol
ustanovený správca JUDr. Marián Novikmec. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku čiastka 71B/2010
dňa 15.04.2010.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesením 1K/13/2010 zo dňa 12.05.2010 publikovaným v Obchodnom vestníku dňa 18.05.2010, Okresný súd
Prešov uznal konkurz na majetok úpadcu za malý.
V zmysle ustanovenia § 76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení správca
konkurznej podstaty úpadcu Petra Dudeka vyhotovil súpis oddelenej podstaty, do ktorého bola zapísaná nehnuteľná
vec podliehajúca konkurzu – byt č. 22, vchod 1, 6.p. v bytovom dome súp. číslo 659, postavenom na parcele č.
1346/121, v k.ú. Medzilaborce, v tom čase v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov v podiele 1/1.
Na uvedenú nehnuteľnosť bolo zriadené záložné právo v prospech spoločnosti Slovenská sporiteľňa,
a.s., ktoré záložné právo bolo veriteľom prihlásené a správcom zistené, preto táto nehnuteľnosť patrí do
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa a zabezpečuje pohľadávku spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s.,
zaradenú v zozname pohľadávok pod č. 7 v celkovej prihlásenej sume 9.893,53 Eur. Súpis oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 109B/2010 dňa
08.06.2010.
Súpis oddelenej podstaty úpadcu:
Súpisová
hodnota
EUR

Typ majetku Popis majetku, ev.č.

Nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľnosti vedenom Katastrálnym úradom Prešov, Správou katastra
Nehnuteľnosť Medzilaborce, okres Medzilaborce, k.ú. Medzilaborce, LV č. 2195 ako byt č. 22 na 6. Poschodí, v bytovom dome
súp.č. 659, postavenom na pozemku reg. C parc.č. 13146/121, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov 1/1

v

16.500,-

Uvedená nehnuteľnosť bola následne ohodnotená znalcom Ing. Františkom Kačmárom v znaleckom
posudku č. 4/2010 v sume 16.805,24 Eur.
Správca podal návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov úpadcu.
Okresný súd Svidník zo dňa 23.03.2011, sp.zn. 2C/217/2010-66 vyporiadal bezpodielové spoluvlastníctvo
účastníkov tak, že z vecí, ktoré patrili do bezpodielového spoluvlastníctva navrhovateľa a odporkyne prikázal do
výlučného vlastníctva úpadcu nehnuteľnosť uvedenú v znaleckom posudku č. 4/2010, a to byt č. 22, nachádzajúci
sa na 6. poschodí, vhod 1, v bytovom dome súp. č. 659, postavenom na pozemku parcela č. 1346/121, na LV č.
2195, k.ú. Medzilaborce, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku
7425/380219 v cene 16.805,24 Eur. Pohľadávky voči veriteľom ČSOB, a.s. v sume 11.974,34 eur, EOS KSI
Slovensko, s.r.o. v sume 132,67 EUR a Slovenskej sporiteľni, a.s. v sume 11.304,71 Eur, zostávajú v solidárnom
záväzku navrhovateľa a odporkyne. Navrhovateľ je povinný zaplatiť odporkyni Ivane Dudekovej sumu predstavujúcu
polovicu z výťažku dosiahnutého speňažením predmetnej nehnuteľnosti. Tento rozsudok nadobudol právoplatnosť
dňa 14.04.2011.
Ivana Dudeková je naďalej spoludlžníkom na úvere č. 0462939952, t. zn. že je povinná uhradiť pohľadávku
Banky spoločne a nerozdielne s úpadcom bez ohľadu na to, aký bol dohodnutý spôsob vyporiadania majetku
v súvislosti s uvedenou pohľadávkou Banky medzi úpadcom a Ivanou Dudekovou v rozhodnutí Okresného súdu
Svidník zo dňa 23.03.2011, sp. zn. 2C/217/2010. K predmetnej nehnuteľnosti je zraidené záložné právo v celosti
preto celkový výťažok z predaja nehnuteľnosti patrí do oddelenej podstaty zabezpečenému veriteľovi.
Prvá dražba
Dňa 24.04.2012 o 14:00 hodine sa na základe pokynov zabezpečeného veriteľa uskutočnila prvá
dobrovoľná dražba na predmetnú nehnuteľnosť, zapísanú v katastri nehnuteľnosti vedenom Katastrálnym úradom
Prešov, Správou katastra Medzilaborce, okres Medzilaborce, obec Medzilaborce, k.ú. Medzilaborce, LV č. 2195
ako:
Byt č. 22 na 6. Poschodí, vchod 1, v bytovom dome súp. Č. 659, postavenom na pozemku reg. C
parc. č. 1346/121, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
v podiele 7425/380219, a spoluvlastnícky podiel k pozemku reg. C parcela č. 1346/121 zastavané plochy
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v podiele 7425/380219, a spoluvlastnícky podiel k pozemku reg. C parcela č. 1346/121 zastavané plochy
a nádvoria výmera 1279 m2 v podiele 7425/380219.
Prvá dobrovoľná dražba bola ukončená ako neúspešná. Nebolo urobené ani najnižšie podanie 16.805,24
Eur, v dôsledku čoho predmet prvej dobrovoľnej dražby nebol vydražený. Priebeh dražby osvedčovala
JUDr. Valéria Zahorjanová, notárka, so sídlom Dobrianskeho 1498, 093 01 Vranov nad Topľou.
Opakovaná dražba - 2.kolo
Následne po udelení pokynu Slovenskej sporiteľne, a.s. ako príslušného zabezpečeného veriteľa správca uskutočnil
druhé kolo dražby dňa 27.08.2013 v kancelárii správcu. Oznámenie o opakovanej dražbe bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku OV 142/2013 dňa 25. júla 2013. Na dražbe sa nezúčastnil žiadny účastník a neurobil ani
najnižšie podanie 12.603,93 Eur, preto bola dražba ukončená ako neúspešná. Priebeh dražby osvedčovala JUDr.
Zora Chudová, notárka, so sídlom Dobrianskeho 1498, 093 01 Vranov nad Topľou.
Slovenská sporiteľňa, a.s. udelila záväzný pokyn na speňažovanie nehnuteľnosti, ktoré tvoria oddelenú podstatu
Slovenskej sporitelni, a.s. na výšku najnižšieho podania 3. kola dražby, ktorá bola určená vo výške minimálne 50 %
hodnoty nehnuteľnosti určenej znaleckým posudkom č. 4/2010 zo dňa 19.08.2010 súdneho znalca Ing. Františka
Kačmára, t.j. vo výške minimálne 8.406,62 Eur.
Opakovaná dražba - 3.kolo
Dňa 27.03.2014 sa uskutočnilo tretie kolo dražby nehnuteľnosti patriacej do konkurznej podstaty úpadcu Petra
Dudeka, nar. 12.08.1977, teraz bytom Šandal 28, 091 01 Stropkov. Na dražbe sa zúčastnil jeden účastník, ktorý
urobil najnižšie podanie. Predmet dražby vydražil účastník č. 1 - spoločnosť SONER, s.r.o. s cenou
dosiahnutou vydražením 8.402,62 Eur, preto bola dražba ukončená ako úspešná.
Vydražiteľ doplatil na bankový účet správcu cenu dosiahnutú vydražením na opakovanej dobrovoľnej dražbe dňa
28.03.2014 v zákonnej lehote ( 15 dní od konania dražby ) vo výške 8.402,62 Eur.
V zmysle ustanovenia § 87 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení účinnom do
31.12.2011 po vzniku pohľadávky proti podstate správca priradí pohľadávku proti podstate k tej súpisovej zložke
majetku, v súvislosti s ktorou pohľadávka proti podstate vznikla. Ak pohľadávka proti podstate vznikla v súvislosti s
viacerými súpisovými zložkami majetku, správca pomerne rozpočíta pohľadávku proti podstate medzi dotknuté
súpisové zložky majetku podľa ich vzájomnej hodnoty, pričom vychádza z hodnoty uvedenej v súpise; ak je už
súpisová zložka majetku speňažená, správca vychádza z hodnoty ešte nerozvrhnutého výťažku zo speňaženia. Ak
nie je možné určiť, v súvislosti s ktorou súpisovou zložkou majetku pohľadávka proti podstate vznikla, správca
rozpočíta pohľadávku proti podstate medzi všetky súpisové zložky majetku; ak však pohľadávka proti podstate
vznikla v súvislosti s uplatňovaním odporovacieho práva, správca pomerne rozpočíta pohľadávku proti podstate
medzi tie súpisové zložky majetku, ktoré tvoria tú podstatu, ktorá môže mať z uplatňovania odporovacieho práva
prospech. Pohľadávky proti podstate priradené súpisovej zložke majetku vylúčenej zo súpisu správca rozpočíta
novým spôsobom. O priraďovaní a rozpočítavaní pohľadávok proti podstate správca vedie prehľadnú evidenciu tak,
aby z nej bol nepochybný veriteľ, právny dôvod, čas vzniku a čas uspokojenia pohľadávky proti podstate, ako aj jej
priradenie súpisovej zložke majetku a dôvod tohto priradenia. Evidenciu pohľadávok proti podstate správca vedie
osobitne pre všeobecnú podstatu a osobitne pre každú oddelenú podstatu.
Cena dosiahnutá vydražením za nehnuteľnosť

8.402,62 EUR

Pohľadávky proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa :
- uvedené pohľadávky sú za konanie troch kôl dražieb - 25.4.2012, 27.8.2013 a 27.3.2014
Pohľadávky proti podstate

Suma v EUR

Uhradené

Veriteľ

Odmena za znalecký posudok

280.00

0.00

Ing. František Kačmár, znalec

Zverejnenie oznámení o konaní dražieb v tlači
Poštovné - konanie dražieb

36.00
69.60

36.00
69.60

Správca
Správca

Osvedčovanie priebehu dražieb notárkou

664.43

0.00

Notár - JUDr. Zahorjanová a JUDr. Chudová

Cesty súvisiace s dražbami
Bankové poplatky

72.61
89,80

0.00
89,80

Správca
OTP Banka, a.s.
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195,40

Zostatok pohľadávky proti podstate neuhradenej zo všeobecnej podstaty
Veriteľ

Celá
suma

Právny dôvod

Bytenerg spol.
bytového domu

s

r.o.

správca Nedoplatok za energie spojené s bytom za obdobie
4.547,34
5/2010 až 2/2012

Priradená
suma

Rozsah
uspokojenia

2839,13

0,00

Uvedená pohľadávka správcu bytového domu Bytenerg spol. s r.o. je hradená iba čiastočne v časti 1.708,21 Eur,
ktorú kryje príjem všeobecnej podstaty. V zostávajúcej časti 2.839,13 Eur sa uvedená pohľadávka priradzuje k
oddelenej podstate. Správca bytového domu Bytenerg spol. s r.o. si celkovo prihlásil sumu 13.187,97 Eur, pričom
suma 8.640,63 Eur nebola uznaná ako prednostná pohľadávka.
Výťažok

8.402,62 EUR

Pohľadávky proti podstate
Pohľadávka proti podstate z VP
Súdny poplatok 0,2 % výťažku

-1.212,44 EUR
-2.839,13 EUR
-16,50 EUR

Výťažok po odpočítaní pohľadávok proti podstate

4.334,55 Eur

Odmena správcu (13 % z výťažku) + DPH

563,49 Eur + 112,69 (DPH) = 676,18 Eur

Výťažok na vyplatenie pre zabezp. veriteľa

3.658,37 EUR

Podľa ust. § 94 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení platnom ku dňu vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu,
zabezpečená pohľadávka zabezpečeného veriteľa sa v zistenom rozsahu uspokojí z výťažku speňaženia majetku
tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti podstate
priradených k súpisovým zložkám majetku tvoriacich jeho oddelenú podstatu. Ak nie je možné uspokojiť
zabezpečenú pohľadávku zabezpečeného veriteľa v celom rozsahu, vo zvyšnom rozsahu sa uspokojí ako
nezabezpečená pohľadávka.
Podľa ust. § 97 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení platnom ku dňu vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu,
po speňažení každej štvrtiny majetku tvoriaceho oddelenú podstatu a ukončení všetkých súdnych sporov týkajúcich
sa zabezpečenej pohľadávky zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty správca bezodkladne pripraví pre
zabezpečeného veriteľa rozvrh výťažku zo speňaženia tohto majetku. Na ten účel správca písomne oboznámi
zabezpečeného veriteľa o návrhu rozvrhu výťažku a určí mu lehotu 30 dní na jeho schválenie od jeho doručenia.
Zabezpečený veriteľ môže v lehote určenej správcom návrh rozvrhu výťažku schváliť alebo proti nemu uplatniť
odôvodnené námietky.
V zmysle uvedených ustanovení som zabezpečenému veriteľovi predložil návrh konečného rozvrhu výťažku a
zároveň som ho žiadal o jeho schválenie v lehote 30 dní od jeho doručenia. Schválený konečný rozvrh výťažku
správca bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku.
JUDr. Marián Novikmec, správca

K025365
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I
8K/50/2014
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Oznam o zostavení výpisu z evidencie pohľadávok proti oddelenej podstate v konkurznej veci
vedenej pod č. 8K/50/2014 a Oznam správcu konkurznej podstaty o zámere zostaviť rozvrh z oddelenej
podstaty
Správca konkurznej podstaty Mgr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, č. správcu
S 1670 (ďalej len ,,Správca“) správca úpadcu Prvá metropolitná, s.r.o., sídlom: Kladnianska 20, 821 05
Bratislava, IČO: 35 961 341 (ďalej len „Úpadca“), oznamuje, že v súlade s ustanovením § 97 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zostavil zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate, ktoré priamo
súvisia so speňažovaním majetku, a ktoré boli alebo budú uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku
zaradeného do oddelenej podstaty a všeobecnej podstaty, a to konkrétne:
nehnuteľností nachádzajúcich sa v okrese Prievidza, obec Podhradie, katastrálne územie Podhradie, zapísané
Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor na LV č. 995, a to konkrétne:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

rekreačná chata so súpisným číslom 536 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra "C" č.
1520/22 o výmere 93 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parcely registra "C" č. 1520/20 o výmere 30 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty,
pozemok parcely registra "C" č. 1520/21 o výmere 170 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty,
pozemok parcely registra "C" č. 1520/22 o výmere 93 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parcely registra "C" č. 1520/23 o výmere 98 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parcely registra "C" č. 1520/34 o výmere 108 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parcely registra "C" č. 1520/35 o výmere 19 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parcely registra "C" č. 1520/36 o výmere 10 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parcely registra "C" č. 1520/37 o výmere 58 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parcely registra "C" č. 1520/43 o výmere 158 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty, (ďalej len
ako „Nehnuteľnosť“).

Nehnuteľnosť je zabezpečená v prospech zabezpečeného veriteľa[1]: EuroFinancovanie s.r.o., IČO: 44
731 906, so sídlom Nové Záhrady I 13/A, Bratislava 821 05, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 58648/B (ďalej v texte len „Zabezpečený veriteľ“).
Časť Nehnuteľnosti nezabezpečená záložný právom Zabezpečeného veriteľa: pozemok parcely registra "C" č.
1520/43 o výmere 158 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty.
Správca zároveň týmto oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa.
Poučenie:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

Mgr. Marek Piršel, správca

[1] Okrem pozemku parcely registra "C" č. 1520/43 o výmere 158 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty, ktorý je
zaradený do 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

102

Obchodný vestník 214/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.11.2016

K025366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Váhovce 402, 925 62 Váhovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36K 32/2016 S 1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K 32/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznamujem doručenie prihlášok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty od nasledovných veriteľov:
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO 31 320 155, prihlásené pohľadávky v sume
2756,52 €,
Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, Kežmarok, IČO 35 923 130, prihlásené pohľadávky v sume
15360,23 €,
Prvé stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, Bratislava, IČO 31 335 004, prihlásené pohľadávky v sume 24.431,84
€.
V Dunajskej Strede, dňa 03.11.2016
JUDr.

Peter

Kubik,

správca

K025367
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Sklenárová – Likérka "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jastrabá 217, 966 32 Jastrabá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 302 585
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 74/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/74/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze konkurzných veriteľov
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica ako správca úpadcu
Anna Sklenárová – Likérka, s miestom podnikania 966 32 Jastrabá 21, IČO: 35 302 585 v zmysle ust. § 34 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 25.11.2016 o 9:30 hod. v priestoroch kancelárie
správcu Horná 23, 974 01 Banská Bystrica.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze veriteľov;
2. Voľba zástupcu veriteľov;
3. Záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia sa pri prezentácii musia
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

103

Obchodný vestník 214/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.11.2016

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia sa pri prezentácii musia
preukázať dokladom totožnosti, právnické osoby musia predložiť aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie a doklad totožnosti.

K025368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LMV, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orešianska 11, 917 01 Trnava 1
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 254 746
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23K/19/2016 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/19/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Marián Jelinek, správca úpadcu LMV, s.r.o., Orešianska 11, Trnava, IČO: 36254746, zvoláva prvú schôdzu
veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 16.12.2016 o 14:00 hod. v kancelárii správcu na prízemí, Čilistovská 12, 931 01
Šamorín, s nasledovným programom:
1) Otvorenie schôdze a zistenie uznášaniaschopnosti,
2) Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3) Voľba veriteľského výboru,
4) Rokovanie a rozhodovanie o výmene správcu,
5) Rôzne a záver.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra nie starší ako 3
mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom alebo poverením na zastupovanie a dokladom
totožnosti.

K025369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Jenčo v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 72, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1971
Obchodné meno správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Sídlo správcu:
Národná tr. 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26 K 35/2016 S 1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26 K 35/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE – KONKURSVERWALTER MANIK k. s., Národná tr. 4, 040 01 Košice
ako správca podstaty úpadcu Stanislava Jenča v konkurze, Okružná 72, 071 01 Michalovce, nar. 12. 10. 1971
ponúka na predaj mimo dražby osobné motorové vozidlo zn. Kia Rio ( D ), rok výroby 2012, zdvihový objem valcov
1 248 m3 s EČV: MI104CY, najazdených 36 000 km za min. kúpnu cenu 6 000,- eur, pričom ponuky budú
záujemcovia zasielať v lehote 7 dní od uverejnenia tohto oznámenia do kancelárie správcu pod sp. zn. 26 K 35/2016
v zalepenej neotvorenej obálke s názvom „Ponukové kolo - NEOTVÁRAŤ“, priloženým výpisom z obchodného
alebo živnostenského registra resp. kópiou občianskeho preukazu. Otváranie obálok bude realizované v kancelárii
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo živnostenského registra resp. kópiou občianskeho preukazu. Otváranie obálok bude realizované v kancelárii
správcu, vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 10 dní od otvorenia obálok. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu, správca si však vyhradzuje právo neprijať zjavne neadekvátnu ponuku, na ponuky bez
uvedených náležitostí sa nebude prihliadať. Bližšie informácie na tel. č. správcu GSM: 0905 732 444 resp. email:
rudomanik@gmail.com.

V Košiciach, dňa 3. 11. 2016
JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA
komplementár

K025370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Michalička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hany Meličkovej 2, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2016_S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

OPRAVA SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY:
Dňa 22.04.2016 som v Obchodnom vestníku č. 77/2016 zverejnila súpis všeobecnej podstaty. Týmto úkonom
opravujem nesprávne zverejnenie súpisu všeobecnej podstaty nasledovne:
Typ súpisnej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis: peňažné prostriedky v hotovosti
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1.700,- EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu
Sporný zápis:

Typ súpisnej zložky: Pozemok
Druh: Záhrady
Výmera: 398 m2
Štát: SR
Okres: Bratislava IV
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Obec: BA – m.č. DÚBRAVKA
Názov katastrálneho územia: Dúbravka
Číslo listu vlastníctva: 1860
Parcelné číslo: 4117/2
Dôvod zápisu do súpisu všeobecnej podstaty: § 80 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii na
základe právoplatného rozsudku Okresného súdu Bratislava IV, č.k.: 23C 433/2009 zo dňa 03.06.2015 o
neúčinnosti právneho úkonu
Hodnota súpisovej zložky: 20.000,- EUR

Typ súpisnej zložky: Nebytový priestor
Popis: Garážové státie zapísané ako Priestor č. 2 -212
Okres: Bratislava IV
Obec: BA – m.č. Karlova Ves
Štát: SR
Ulica: Ľ. Fullu
Orientačné číslo vchodu: 2
Názov katastrálneho územia: Karlova Ves
Číslo listu vlastníctva: 2501
Súpisné číslo: 3097
Parcelné číslo: 1669/26
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Dôvod zápisu do súpisu všeobecnej podstaty: § 80 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii na
základe právoplatného rozsudku Okresného súdu Bratislava IV, č.k.: 23C 433/2009 zo dňa 03.06.2015 o
neúčinnosti právneho úkonu
Hodnota súpisovej zložky: 5.000,- EUR

K025371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Zahoran
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novohradská 30, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horná 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/58/2016/S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/58/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horná 2, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu: Miroslav Zahoran,
nar. 14.11.1967 Novohradská 30, 990 01 Veľký Krtíš oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Horná 2, 974 01
Banská Bystrica, počas úradných hodín v dňoch pondelok až štvrtok v čase od 8.30 do 12.00 hod. a od 12.30 do
15.00 hod. a v piatok od 08.00 do 14.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno
podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, na čísle telefónu: 0903 802 199, 0911 802 199 alebo e-mailom:
reallux@reallux.sk. Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich
zástupcovia (§ 85 ods. 2 ZKR) po preukázaní sa výpisom z obchodného registra, občianskym preukazom, resp.
plnou mocou.

JUDr. Daniel Janšo, správca
v.r.

K025372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Zahoran
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novohradská 30, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horná 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/58/2016/S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/58/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horná 2, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu: Miroslav Zahoran,
nar. 14.11.1967 Novohradská 30, 990 01 Veľký Krtíš , týmto na základe ustanovenia § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej
len"ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávok.
Číslo účtu: SK67 0900 0000 0050 3695 8731 vedený vo Slovenskej sporiteľni a.s.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Daniel Janšo, správca
v.r

K025373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Zahoran
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novohradská 30, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1967
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horná 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/58/2016/S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/58/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám oznamujeme, že Uznesením Okresného
súdu Banská Bystrica sp. zn. 4K/58/2016-20 z 21.10.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Miroslav
Zahoran, nar. 14.11.1967 Novohradská 30, 990 01 Veľký Krtíš (ďalej aj len ako „Úpadca“) a JUDr. Daniel Janšo,
Horná 2, Banská Bystrica 97401, S 1500, bol ustanovený do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku SR číslo OV 208/2016 zo dňa 28.10.2016. Konkurz sa považuje za vyhlásený
dňom 29.10.2016.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, we are obliged to inform
you, that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, proc. No. 4K/58/2016-20, dated on 21th October
2016 bankruptcy procedure was declared on the assets of following debtor Miroslav Zahoran, nar. 14.11.1967
Novohradská 30, 990 01 Veľký Krtíš Slovak Republic and JUDr. Daniel Janšo, Horná 2, Banská Bystrica 97401,
Slovak Republic, was appointed to the function of bankruptcy administrator. The abovementioned resolution was
published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 208/2015 dated on 28th October 2016. The bankruptcy
procedure is considered as declared on 29th October 2016.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Daniel Janšo,
Horná 2, Banská Bystrica 974 01, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný
súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovenská republika, sp. zn. 4K/58/2016.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors of
the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to the address JUDr. Daniel Janšo,
Horná 2, Banská Bystrica 974 01, Slovak Republic. Creditors shall lodge their claims in one original also to the
Okresný súd Banská Bystrica (District Court Banská Bystrica), Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak
Republic, to the proc. No. 4K/58/2016.

Prihláška musí byt podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byt predložená samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Rovnakým
spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky,
pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.

The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name, surname and
the domicile or business name and registered office of bankrupt (debtor), about the name, surname and the domicile
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the domicile or business name and registered office of bankrupt (debtor), about the name, surname and the domicile
or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
lodgment of claim has to be signed. Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured
with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security
is tied, secured sum of claim, type of security and legal cause of security. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain condition lodge their claims in the same way, with providing description of the condition. Also
creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their claim in
bankruptcy proceedings in question.

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.

To the lodgment of 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.

Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.

The claim has to be lodged in the euro currency.

Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise
creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.

Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.

In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy administrator.

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom
konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú
povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
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Lodgment of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion (in
case of non-financial claim) will not be attached to the lodgment of claim shall not be considered as lodgment of
claims in the bankruptcy proceedings. The lodgment of claim served to the bankruptcy administrator after the basic
period of time elapses, shall be considered as the lodgment of claim, however the creditor does not have to exercise
the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged security rights become extinct after
the lodgment basic period of time elapses. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected or amended.

Toto zverejnenie je určené pre zahraničných veriteľov, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.

This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the debtor.

V Banskej Bystrici dňa 02.11.2016

In Banská Bystrica 02.11.2016

JUDr. Daniel Janšo
správca Úpadcu (Debtor´s trustee)

K025374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Schieberová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sekurisova 1927/23, 84102 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Sláviková
Sídlo správcu:
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/34/2016 S1672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/34/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ivana Sláviková, so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, značka správcu
S1672 úpadcu – Mária Schieberová, bytom: Sekurisova 1927/23, 841 02 Bratislava, nar.: 08.04.1980 v súlade s ust.
§ 34 ZKR zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 16.12.2016 o 11.00 hod. v sídle správcu - Savoy
Offices, Mostová 2, 811 02 Bratislava na 4. poschodí Savoy Courtyard Offices. Prezentácia veriteľov začne o 10.30
hod.
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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Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prezentácia a otvorenie
Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Hlasovanie o výmene správcu podľa ust. § 36 ZKR
Zaujatie stanovísk vo veci ďalšieho postupu
Záver

Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj aktuálnym výpisom z obchodného
registra, nie starším ako tri mesiace, a plnou mocou, resp. poverením na zastupovanie. Správca si dovoľuje
požiadať veriteľov, ktorí majú záujem zúčastniť sa na schôdzi veriteľov, aby svoju účasť vopred oznámili na mailovú
adresu slavikova@akis.sk z kapacitných dôvodov.
Poznámka:
Správca zároveň zvoláva zasadnutie so zástupcom veriteľov, ktoré sa bude konať v prípade jeho zvolenia po
schôdzi veriteľov.
Bratislava
JUDr. Ivana Sláviková, Správca

K025375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kochan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolonáda 4833/20, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1974
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4K 56/2016 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/56/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Spoločnosť Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., IČO: 47236108, so sídlom Hlavné námestie 13, 979 01
Rimavská Sobota ako správca konkurznej podstaty úpadcu Ján Kochan, nar. 18.08.1974, bytom Kolonáda
4833/20, 984 01 Lučenec, oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že nahliadať do správcovského
spisu je možné v sídle kancelárie správcu na adrese Hlavné námestie13, 979 01 Rimavská Sobota a to
v pracovných dňoch v čase od 08,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod. Termín je potrebné vopred
dohodnúť na telefónnom čísle 0917 275 198 alebo emailom na: drugdova.md@gmail.com.
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., správca

K025376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kochan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolonáda 4833/20, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1974
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4K 56/2016 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica
4K 56/2016
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky
V súlade s Nariadením Rady/ES/č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: Ján Kochan, nar.
18.08.1974, bytom Kolonáda 4833/20, 984 01 Lučenec oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská
Bystrica, sp. zn.: 4K/56/2016, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 208/2016 dňa 28.10.2016 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len
ZKR/ veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise správcovi na adresu: Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská
Sobota, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59
Banská Bystrica, Slovenská republika, k sp.zn. 4K/56/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Prihláška
musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými náležitosťami
prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis. Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v
mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v
nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ ktorý nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom
alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi , inak sa mu budú
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávky, ktorá
sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie za vzťahuje na zahraničných
veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka .

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

Notification to foreign creditors

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated May 2000, as the bankruptcy truste of the
– Ján Kochan, born 18.08.1974, residing 984 01 Lucenec, Kolonada 4833/20, Slovak republic. I am obligatetto
inform you that with the resolution of the District Court in Banská Bystrica, No 4K/56/2016 published in the
Government Journal No 208/2016 on 28.10.2016 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate. According to
the Act. No. 7/2005 Coll. Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt have to lodge theirs
claims in a time period 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one original to the
Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No 4K/56/2016 and
in one original to the bankruptcy trustee to the address Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., Hlavné námestie
13, 979 01 Rimavská Sobota, Slovak Republic.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy , but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with
securities have to lodge their claims with securite in a time peroid of 45 days beginning with the declaration on the
bankrupty in one original to the bankruptcy truste, otherwise security rights lapse.
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Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillmet of certain conditions or creditors who have a
claim against another person as the Bankrupt, if this claim is secured with security rigthapplicable to the estate of
the Bankrupt, lodge their claims in the same way. The registration has to be filled in a specials registration form und
fulfill the requirements stated by the laws, otrherwise theseclaims will not be considered as claims in bankruptcy and
registracion will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name,
surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legals cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and registracion
form has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to
provide information about secured amount , kind and order security right, object to which the security is tied and
legal cause of this security right. Each secured claim must belodged separately. Creditors whose claims depend on
the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and this also state in the registration form
the condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in the registration form shall be divided info
principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the euro currency. If the
claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to
the reference exchange rate published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or
National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank
or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with
professional diligence. Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed
to the registration of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opininon stating the value of the claim
has to be added, otherwise these claims willnot be considered as claims in bankruptcy and registration will be
ignored. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in
creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in case the
creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic , a representative with an
address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished
only by publishing in the Commercial Journal. Registration form , which was delivered to trustee or District court can
not be correct or amend. This disclosure relates to foreing creditors, whose office and residence is unknown from
the documents of the Bankrupt.
Reštrukturalizácie a konkurzy, v.o.s, Trustee of the Bankrupt
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