Obchodný vestník 218/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.11.2016

K025738
Spisová značka: 1CoKR/54/2016
Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu: JUDr. Eugena Palášthyho a členov
senátu: JUDr. Paulíny Pacherovej a JUDr. Lýdie Noskovičovej, v právnej veci na návrhu navrhovateľa - dlžníka:
Branislav Gajdoš, nar. 11.08.1978, bytom Bazovského 2355/5, 955 01 Topoľčany, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na majetok dlžníka, na odvolanie navrhovateľa - dlžníka proti uzneseniu Okresného súdu Nitra zo dňa 18.07.2016,
vydaného v konaní pod č.k. 31K/17/2016-82, takto
rozhodol
Krajský súd v Bratislave odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Nitra č.k. 31K/17/2016-82
zo dňa 18.07.2016 mení tak, že
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Branislav Gajdoš, nar. 11.08.1978, bytom Bazovského
2355/5, 955 01 Topoľčany.
Súd ustanovuje do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Miroslava Belicu, so sídlom
kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, S1208.
Súd vyzýva veriteľov, aby v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú svoje trvalé bydlisko, alebo registrované sídlo, v iných členských štátoch Európskej únie,
ako aj v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady ES č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom
konaní.
Súd ukladá správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch,
najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú
správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote
najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V
ďalšom období je správca povinný vždy do 10 dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
1.
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. ZKR a o zmene
a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov).
2.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
4.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28
ods. 2 ZKR).
5.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
6.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
7.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
8.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
9.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
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V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
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8.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
9.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
10.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
11.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
12.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
13.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
14.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
15.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
16.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka, ani Národná banka Slovenska, neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
17.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
18.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
19.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20.
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22.
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené,
proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode
vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže
bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).
Krajský súd v Bratislave dňa 8.11.2016
JUDr. Eugen Palášthy, predseda senátu
K025739
Spisová značka: 1CoKR/61/2016
Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Eugena Palášthyho a členov senátu JUDr.
Lýdie Noskovičovej a JUDr. Paulíny Pacherovej, v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s.,
Vysoká 9, Bratislava, IČO: 17 321 123, zast.: SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: XIXO, s.r.o., Hlavná 991/39, 924 01 Galanta, IČO: 31 410 278,
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 2708/T, na odvolanie navrhovateľa Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
veriteľa proti uzneseniu
Okresného súdu Trnava zo dňa 26.07.2016, vydaného v konaní pod č. k. 23K/16/2016-74,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
takto
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vydania:
Lýdie Noskovičovej a JUDr. Paulíny Pacherovej, v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s.,
Vysoká 9, Bratislava, IČO: 17 321 123, zast.: SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: XIXO, s.r.o., Hlavná 991/39, 924 01 Galanta, IČO: 31 410 278,
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 2708/T, na odvolanie navrhovateľa veriteľa proti uzneseniu Okresného súdu Trnava zo dňa 26.07.2016, vydaného v konaní pod č. k. 23K/16/2016-74,
takto
rozhodol
I. Krajský súd v Bratislave odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Trnava č.k. 23K/16/2016-74 zo dňa
26.07.2016, m e n í tak, že:
II. Súd v y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: XIXO, s.r.o., Hlavná 991/39, 924 01 Galanta, IČO: 31 410
278, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 2708/T.
III. Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty: JUDr. Eva Kresl, so sídlom
kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, zn. správcu: S1585.
IV. Súd v y z ý v a veriteľov, aby v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky.
V. Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu
známych veriteľov dlžníka, ktorí majú svoje trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako aj v Slovenskej republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady ES č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o
konkurznom konaní.
VI. Súd u k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch,
najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú
správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote
najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V
ďalšom období je správca povinný vždy do 10 dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka, predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
1.
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. ZKR a o zmene
a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov).
2.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
4.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28
ods. 2 ZKR).
5.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
6.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
7.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
8.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
9.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
10.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
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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
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ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
10.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
11.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
12.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
13.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
14.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
15.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
16.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
17.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
18.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
19.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20.
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22.
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené,
proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode
vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže
bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).

Krajský súd v Bratislave dňa 8.11.2016
JUDr. Eugen Palášthy, predseda senátu
K025740
Spisová značka: 2K/49/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: INTECO-AL s.r.o., Kopanice 3570/6, 821 04
Bratislava, IČO: 44 192 550, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: INTECO-AL s.r.o., Kopanice
3570/6, 821 04 Bratislava, IČO: 44 192 550
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 14.11.2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: INTECO-AL s.r.o., Kopanice 3570/6, 821 04
Bratislava, IČO: 44 192 550, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: INTECO-AL s.r.o., Kopanice
3570/6, 821 04 Bratislava, IČO: 44 192 550
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: INTECO-AL s.r.o., Kopanice 3570/6, 821 04 Bratislava, IČO: 44 192 550, predbežného
správcu: JUDr. Adam Puškár, Karpatská 5, 811 05 Bratislava, zn. správcu: S1705.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
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 7.11.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K025741
Spisová značka: 8K/49/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Matiašovič, nar. 31.08.1951,
bytom Hoštáky č. 388/11, 900 82 Blatné, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Milan
Matiašovič, nar. 31.08.1951, bytom Hoštáky č. 388/11, 900 82 Blatné, občan SR
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Milan Matiašovič, nar. 31.08.1951, bytom Hoštáky č.
388/11, 900 82 Blatné, občan SR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.

Okresný súd Bratislava I dňa 7.11.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K025742
Spisová značka: 8K/48/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Silvia Somorovská, nar. 06.06.1976, bytom Rozvodná
17, 831 01 Bratislava, štátny občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Silvia Somorovská,
nar. 06.06.1976, bytom Rozvodná 17, 831 01 Bratislava, štátny občan SR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Silvia Somorovská, nar. 06.06.1976, bytom Rozvodná
17, 831 01 Bratislava, štátny občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Silvia Somorovská,
nar. 06.06.1976, bytom Rozvodná 17, 831 01 Bratislava, štátny občan SR
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Silvia Somorovská, nar. 06.06.1976, bytom Rozvodná 17, 831 01
Bratislava, štátny občan SR.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: AB restructuring k.s., sídlo kancelárie Dostojevského 19, 811 09 Bratislava,
značka správcu S 1611.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť 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).
22. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate ( § 166 ods.
2 ZKR ). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 7.11.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 218/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.11.2016

K025743
Spisová značka: 2K/45/2016
Upovedomenie o určenom termíne pojednávania
Vo veci
navrhovateľa - veriteľa: MAXXI, s. r. o., so sídlom Hviezdna 8013/33, 917 01 Trnava, IČO: 48 149 357
a veriteľa STAVIZOL, s. r. o., so sídlom D. Dlabača 775/33, 010 01 Žilina. IČO: 36 397 768, PZ - Lansky, Ganzger &
Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PUNTA VII s. r. o., so sídlom Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 46
131 574, PZ - Bobák, Bollová a spol. s r.o., advokátska kancelária, Dr. V. Clementisa 10, 821 02 Bratislava
súd nariadil pojednávanie
na deň: 21.11.2016
------------------------------------------------na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 59

o 10:00

hod.

prízemie

O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa: MAXXI, s. r. o., so sídlom Hviezdna 8013/33, 917 01
Trnava, IČO: 48 149 357 a veriteľa STAVIZOL, s. r. o., so sídlom D. Dlabača 775/33, 010 01 Žilina. IČO: 36 397 768,
PZ - Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
V Bratislave dňa: 07.11.2016
Katarína Bartalská
sudca

JUDr.

Za správnosť vyhotovenia: B. Böhmová

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

Okresný súd Bratislava I dňa 7.11.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K025744
Spisová značka: 2K/45/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
STRANY / ZÁSTUPCU NA POJEDNÁVANIE
spisovú značku: 2K/45/2016
(s poučením o procesných právach a povinnostiach)
Okresný súd Bratislava I vo veci
Vo veci
navrhovateľa - veriteľa: MAXXI, s. r. o., so sídlom Hviezdna 8013/33, 917 01 Trnava, IČO: 48 149 357
a veriteľa STAVIZOL, s. r. o., so sídlom D. Dlabača 775/33, 010 01 Žilina. IČO: 36 397 768, PZ - Lansky, Ganzger &
Vydáva Ministerstvo
Slovenskej
republiky
č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Partner Rechtsanwälte,
spol. sspravodlivosti
r.o., Dvořákovo
nábrežie
8A,podľa
811 zákona
02 Bratislava
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PUNTA VII s. r. o., so sídlom Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 46

STRANY / ZÁSTUPCU NA POJEDNÁVANIE
(s poučením o procesných právach a povinnostiach)
Obchodný vestník 218/2016
Okresný súd Bratislava I vo veci

spisovú značku: 2K/45/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.11.2016

Vo veci
navrhovateľa - veriteľa: MAXXI, s. r. o., so sídlom Hviezdna 8013/33, 917 01 Trnava, IČO: 48 149 357
a veriteľa STAVIZOL, s. r. o., so sídlom D. Dlabača 775/33, 010 01 Žilina. IČO: 36 397 768, PZ - Lansky, Ganzger &
Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PUNTA VII s. r. o., so sídlom Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 46
131 574, PZ - Bobák, Bollová a spol. s r.o., advokátska kancelária, Dr. V. Clementisa 10, 821 02 Bratislava
nariaďuje pojednávanie
na deň 21.11.2016
o 10:00 hod.
na Okresnom súde Bratislava 1, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava,
miestnosť č. dv.: 59 prízemie
na ktoré sa predvoláva:
dlžník: PUNTA VII s. r. o., so sídlom Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 46 131 574, PZ - Bobák, Bollová a spol.
s r.o., advokátska kancelária, Dr. V. Clementisa 10, 821 02 Bratislava
Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len
zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.).
Na návrh môže súd nariadiť výsluch strany o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak
ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 ods. 2 tým nie je dotknuté. Ak súd takto nariadi výsluch, strany sú
povinné ustanoviť sa na výsluch. O tom musia byť poučené. (§ 195 C.s.p.)
Súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach
odpovedala písomne, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný; tým nie je dotknutá povinnosť
ustanoviť sa na výsluch. (§ 195 ods. 3 C.s.p.)
Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho
súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doručuje
pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný. (§ 101 ods. 1, ods. 3 C.s.p.)
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany
odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a
zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.( § 183 ods. 1 CSP)
Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, ak
advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy
spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu.( § 183 ods. 2 CSP)
Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom
dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať.( § 183 ods. 3
CSP)
Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom
upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť
telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie
pojednávania.( § 183 ods. 4 CSP)
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne
preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie
pojednávania nebude prihliadať.( § 184 ods. 2 CSP)
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou
V Bratislave, dňa 07.11.2016

JUDr. Katarína Bartalská
sudkyňa

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

Za správnosť vyhotovenia:
B.Böhmová
a o zmene
a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou
Obchodný vestník 218/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
V Bratislave, dňa 07.11.2016

Deň vydania: 14.11.2016

JUDr. Katarína Bartalská
sudkyňa

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

Podpis:

Okresný súd Bratislava I dňa 7.11.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K025745
Spisová značka: 2K/24/2016
Upovedomenie o určenom termíne pojednávania
Vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Mgr. Andrej Komora, nar. 18.07.1978, bytom Tranovského 55, 841 02
Bratislava právny zástupca: Nosko & Partners s.r.o., Podjavorinskej 2, 811 03 Bratislava
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Roman Dobiaš, nar. 27.09.1961, bytom Škovránčia 2956/3, 811 06
Bratislava, právny zástupca: JUDr. Ján Ikrényi, so sídlom IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
súd nariadil pojednávanie
na deň:
21.11.2016
-------------------------------------------------

o 09:00

na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 59

hod.

prízemie

O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa: Mgr. Andrej Komora, nar. 18.07.1978, bytom
Tranovského 55, 841 02 Bratislava právny zástupca: Nosko & Partners s.r.o., Podjavorinskej 2, 811 03 Bratislava

V Bratislave dňa: 07.11.2016
JUDr.
Katarína Bartalská
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
sudkyňa
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Za správnosť vyhotovenia: B. Böhmová

Tranovského 55, 841 02 Bratislava právny zástupca: Nosko & Partners s.r.o., Podjavorinskej 2, 811 03 Bratislava

Obchodný vestník 218/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.11.2016

V Bratislave dňa: 07.11.2016
Katarína Bartalská
sudkyňa

JUDr.

Za správnosť vyhotovenia: B. Böhmová

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

Okresný súd Bratislava I dňa 7.11.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K025746
Spisová značka: 2K/24/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
STRANY / ZÁSTUPCU NA POJEDNÁVANIE
spisovú značku: 2K/24/2016
(s poučením o procesných právach a povinnostiach)
Okresný súd Bratislava I vo veci
Vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Mgr. Andrej Komora, nar. 18.07.1978, bytom Tranovského 55, 841 02
Bratislava právny zástupca: Nosko & Partners s.r.o., Podjavorinskej 2, 811 03 Bratislava
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Roman Dobiaš, nar. 27.09.1961, bytom Škovránčia 2956/3, 811 06
Bratislava, právny zástupca: JUDr. Ján Ikrényi, so sídlom IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
nariaďuje pojednávanie
na deň 21.11.2016
o 09:00 hod.
na Okresnom súde Bratislava 1, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava,
miestnosť č. dv.: 59 prízemie
na ktoré sa predvoláva:
dlžník: Roman Dobiaš, nar. 27.09.1961, bytom Škovránčia 2956/3, 811 06 Bratislava, právny zástupca: JUDr. Ján
Ikrényi, so sídlom IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len
zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Na návrha môže
súd nariadiť výsluch strany o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli
o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

najavo, ak
ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 ods. 2 tým nie je dotknuté. Ak súd takto nariadi výsluch, strany sú
11 (§ 195 C.s.p.)
povinné ustanoviť sa na výsluch. O tom musia byť poučené.

dlžník: Roman Dobiaš, nar. 27.09.1961, bytom Škovránčia 2956/3, 811 06 Bratislava, právny zástupca: JUDr. Ján
Ikrényi, so sídlom IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Obchodný vestník 218/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.11.2016

Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len
zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.).
Na návrh môže súd nariadiť výsluch strany o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak
ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 ods. 2 tým nie je dotknuté. Ak súd takto nariadi výsluch, strany sú
povinné ustanoviť sa na výsluch. O tom musia byť poučené. (§ 195 C.s.p.)
Súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach
odpovedala písomne, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný; tým nie je dotknutá povinnosť
ustanoviť sa na výsluch. (§ 195 ods. 3 C.s.p.)
Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho
súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doručuje
pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný. (§ 101 ods. 1, ods. 3 C.s.p.)
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany
odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a
zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.( § 183 ods. 1 CSP)
Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, ak
advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy
spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu.( § 183 ods. 2 CSP)
Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom
dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať.( § 183 ods. 3
CSP)
Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom
upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť
telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie
pojednávania.( § 183 ods. 4 CSP)
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne
preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie
pojednávania nebude prihliadať.( § 184 ods. 2 CSP)
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou
V Bratislave, dňa 07.11.2016

JUDr. Katarína Bartalská
sudkyňa

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

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

Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy
12
V..................................................... dňa ..................................................

POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdzujem, že predvolaný (á) ..................................................................................................................................
pracuje na našom
Obchodný
vestníkpracovisku
218/2016 v ..................................................................................................................................
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 14.11.2016
má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) .....................................€, resp. má mesačný zárobok, z
ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času ................. €.
a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od .......................... do .......................... hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy
V..................................................... dňa ..................................................
Pečiatka:

Podpis:

Okresný súd Bratislava I dňa 7.11.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K025747
Spisová značka: 3K/31/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Ján Čanecký, nar. 10.01.1973, Rosina 904, 013 22
Rosina, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PWR - Plastic waste recycling a. s., Dr.
Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 36058645, o návrhu na prerušenie konania,
rozhodol
Súd p r e r u š u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: PWR- Plastic waste recycling a.s., Dr. Vladimíra Clementisa
10, 821 02 Bratislava, IČO: 36058645, na dobu 60 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
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 8.11.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K025748
Spisová značka: 6K/48/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Ján Tkáč, nar. 15.01.1955, bytom Karpatské
námestie 10A, 831 06 Bratislava, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Ján Tkáč, nar.
15.01.1955, bytom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, občan SR
rozhodol
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v. o. s., so
sídlom kancelárie Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S 1629, preddavok vo výške 663,88
Eur, vedený pod položkou denníka D 19, pol. reg. 197/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 8.11.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K025749
Spisová značka: 6K/14/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BESTGRAIN
s.r.o., so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 43 833 161, správcom ktorého je JUDr. Dana Jelinková
Dudzíková, so sídlom kancelárie Dunajská 25, 811 08 Bratislava 1, zn. správcu: S483, o návrhu správcu na uznanie
konkurzu za malý
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný
súd Bratislava I v právnej
veci vyhláseného
konkurzu na majetok úpadcu:
BESTGRAIN
Obchodný vestník
218/2016
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
14.11.2016
s.r.o., so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 43 833 161, správcom ktorého je JUDr. Dana Jelinková
Dudzíková, so sídlom kancelárie Dunajská 25, 811 08 Bratislava 1, zn. správcu: S483, o návrhu správcu na uznanie
konkurzu za malý
rozhodol

Súd konkurz na majetok úpadcu: BESTGRAIN s.r.o., so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 43
833 161, uznáva za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 druhá veta ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 8.11.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K025750
Spisová značka: 6K/14/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BESTGRAIN s.r.o., so sídlom
Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 43 833 161, správcom ktorého je JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, so sídlom
kancelárie Dunajská 25, 811 08 Bratislava 1, zn. správcu: S483, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, so sídlom kancelárie Dunajská 25, 811 08
Bratislava 1, zn. správcu: S483, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo
výške 2.788,28 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 8.11.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K025751
Spisová značka: 4K/24/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Miroslav Petrus, nar. 23. 06.
1977, trvale bytom mesto Hriňová, 962 05 Hriňová, adresa na doručovanie: Koperníková 23, 821 04 Bratislava,
správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Jaroslav Bako, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13E, 960 01
Zvolen, značka správcu S 1647, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej
schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a JUDr. Jaroslavovi Bakovi, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, značka správcu S
1647, ako správcovi konkurznej podstaty úpadcu paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej
schôdze veriteľov v sume 663,88 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.11.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K025752
Spisová značka: 1NcKR/22/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Andrea Sujová, Vimperská 932/3, 926 12 Detva, nar.
01.05.1969, oVydáva
návrhu
na povolenie
oddlženia,
takto republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 218/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.11.2016

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Andrea Sujová, Vimperská 932/3, 926 12 Detva, nar.
01.05.1969, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
I.

Súd p o v o ľ u j e oddlženie dlžníka Andrea Sujová, Vimperská 932/3, 926 12 Detva, nar. 01.05.1969.

II.
Súd u s t a n o v u j e za správcu Ing. Martinu Šufliarsku, so sídlom kancelárie Dr. Herza 12, 984 01
Lučenec, značka správcu S1318.
III.
Správca je p o v i n n ý podávať súdu správy o plnení povinností dlžníkom najmenej raz na konci
každého roka trojročného skúšobného obdobia od právoplatnosti tohto uznesenia.
IV.
Správca je p o v i n n ý podávať súdu správy bezodkladne po zistení všetkých významných skutočností
a zmien v súvislosti splnením povinností dlžníkom.
V.
Dlžník je p o v i n n ý poskytnúť správcovi na konci každého roka trojročného skúšobného obdobia od
právoplatnosti tohto uznesenia sumu 1 260,- Eur na uspokojenie svojich záväzkov.
VI.
Súd u r č u j e, že počas skúšobného obdobia podliehajú písomnému súhlasu správcu nasledovné
právne úkony dlžníka :
a)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
b)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej právnickej
osobe;
c)
úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych orgánoch alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností,
družstiev alebo iných právnických osôb;
d)
odmietnutie daru alebo dedičstva;
e)
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka;
f)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov;
g)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
h)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;
i)
urobenie právneho úkonu smerujúceho k vzniku. Zmene alebo zániku záväzkov medzi dlžníkom a
treťou osobou, vrátane spriaznenej osoby, predmetom ktorého bude majetkové plnenie presahujúce v peňažnom
vyjadrení sumu 300,- Eur alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 150,- Eur v jednom
kalendárnom mesiaci;
j)
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu n i e j e odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.11.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K025753
Spisová značka: 31K/62/2015
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: PRO CIVITAS, s.r.o., so sídlom: Vajnorská 100/A, 831 04
Bratislava, IČO: 45869464, proti dlžníkovi: Ľubomír Suchý, narodený: 16.02.1965, trvale bytom: Uralská 1493/14, 040
12 Košice, uverejňuje uznesenie Krajského súdu v Košiciach, č.k. 2CoKR/22/2016-155 zo dňa 13. septembra 2016:
UZNESENIE
Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a členov senátu JUDr.
Janky Kočišovej a JUDr. Slávky Maruščákovej v právnej veci navrhovateľa: PRO CIVITAS, s.r.o., so sídlom:
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 45869464, proti dlžníkovi: Ľubomír Suchý, narodený: 16.02.1965, trvale
bytom: Uralská 1493/14, 040 12 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu
Okresného súdu
Košice I zo dňa 14.4.2016, č.k. 31K/62/2015-126 takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
rozhodol
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
P o t v r d z u j e uznesenie.
Náhradu trov odvolacieho konania stranám n e p r i z n á 15
va.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

Bratislava, IČO: 45869464, proti dlžníkovi: Ľubomír Suchý, narodený: 16.02.1965, trvale bytom: Uralská 1493/14, 040
12 Košice, uverejňuje uznesenie Krajského súdu v Košiciach, č.k. 2CoKR/22/2016-155 zo dňa 13. septembra 2016:
UZNESENIE
Krajský
súd vestník
v Košiciach
v senáte zloženom z predsedu
JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. Deň
a členov
senátu
JUDr.
Obchodný
218/2016
Konkurzysenátu
a reštrukturalizácie
vydania:
14.11.2016
Janky Kočišovej a JUDr. Slávky Maruščákovej v právnej veci navrhovateľa: PRO CIVITAS, s.r.o., so sídlom:
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 45869464, proti dlžníkovi: Ľubomír Suchý, narodený: 16.02.1965, trvale
bytom: Uralská 1493/14, 040 12 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu
Okresného súdu Košice I zo dňa 14.4.2016, č.k. 31K/62/2015-126 takto
rozhodol
P o t v r d z u j e uznesenie.
Náhradu trov odvolacieho konania stranám n e p r i z n á v a .
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.) v lehote dvoch
mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej
inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu
vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 C.s.p.). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 C.s.p.). Dovolateľ
musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané
advokátom (§ 429 ods. 1 C.s.p.).
V Košiciach dňa 13. septembra 2016
JUDr. Vladimír Hrib, PhD., predseda senátu
JUDr. Janka Kočišová, člen senátu
JUDr. Slávka Maruščáková, člen senátu

Okresný súd Košice I dňa 8.11.2016
JUDr. Július Tóth,
K025754
Spisová značka: 31K/6/2007
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci povoleného oddlženia dlžníka: Eva Adamčíková, narodená: 23.12.1963, bytom:
Mojmírova 6, 080 01 Prešov uznesením č.k. 31K/6/2007-322 zo dňa 19. augusta 2016 zrušil skúšobné obdobie
dlžníka: Eva Adamčíková, narodená: 23.12.1963, bytom: Mojmírova 6, 080 01 Prešov.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 8. 10. 2016.

Okresný súd Košice I dňa 8.11.2016
JUDr. Roman Maščák,
K025755
Spisová značka: 31K/58/2014

Okresný súd Košice I v konkurznej veci úpadcu: SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. v konkurze, so sídlom:
Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 772 623, o uložení záväzného pokynu doručeného tunajšiemu súdu zo
strany správcu podstaty dňa 10.08.2016 takto
rozhodol
Ukladá správcovi úpadcu SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. v konkurze, so sídlom: Priemyselná 720, 072 22 Strážske,
IČO: 36 772 623, spoločnosti Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie: Južná trieda
48, 040 01 Košice, značka správcu S1240, záväzný pokyn na speňaženie časti podniku úpadcu tvoreného
súpisovými zložkami majetku, a to: pozemok zapísaný na liste vlastníctva číslo 2484 vedenom pre katastrálne
územie Strážske, obec Strážske, okres Michalovce, parcela registra „C” s parcelným číslom 1861/95 - ostatné plochy
o výmere 1.866 m2, ďalej stavby, dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky (s výnimkou pohľadávok z účtu
v banke a pohľadávok verejnoprávnej povahy majúcich základ v právnych predpisoch daňového práva) a ostatný
majetok, všetky zapísané do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Česká exportní banka, a.s.,
so sídlom Vodičkova
34, č. p. 701,
111 21Slovenskej
Praha 1, republiky
Česká republika,
IC:č. 630
78 333,
v Obchodnom
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
podľa zákona
200/2011
Z. z. publikovaného
o Obchodnom vestníku
o zmene
a doplnení niektorých
zákonov na
svojom webovom
sídle: www.justice.gov.sk
vestníku číslo 93/2015azo
dňa 19.05.2015,
v Obchodnom
vestníku
číslo 229/2015
zo dňa 30.11.2015 a v Obchodnom
vestníku číslo 97/2016 zo dňa 20.05.2016, a súpisovou zložkou majetku označenou ako PS 01.01 Šrotový voz číslo
16
1, inventárne číslo: 3100090, rok výroby: 2011, a zapísanou do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného
veriteľa TERRASTROJ spol. s r.o., so sídlom Vlčie hrdlo 90/A, 821 07 Bratislava, ICO: OO 643 581, a Autumn

Ukladá správcovi úpadcu SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. v konkurze, so sídlom: Priemyselná 720, 072 22 Strážske,
IČO: 36 772 623, spoločnosti Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie: Južná trieda
48, 040 01 Košice, značka správcu S1240, záväzný pokyn na speňaženie časti podniku úpadcu tvoreného
súpisovými
zložkami218/2016
majetku, a to: pozemok zapísaný
naa liste
vlastníctva číslo 2484 vedenom
katastrálne
Obchodný vestník
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deňpre
vydania:
14.11.2016
územie Strážske, obec Strážske, okres Michalovce, parcela registra „C” s parcelným číslom 1861/95 - ostatné plochy
o výmere 1.866 m2, ďalej stavby, dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky (s výnimkou pohľadávok z účtu
v banke a pohľadávok verejnoprávnej povahy majúcich základ v právnych predpisoch daňového práva) a ostatný
majetok, všetky zapísané do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Česká exportní banka, a.s.,
so sídlom Vodičkova 34, č. p. 701, 111 21 Praha 1, Česká republika, IC: 630 78 333, publikovaného v Obchodnom
vestníku číslo 93/2015 zo dňa 19.05.2015, v Obchodnom vestníku číslo 229/2015 zo dňa 30.11.2015 a v Obchodnom
vestníku číslo 97/2016 zo dňa 20.05.2016, a súpisovou zložkou majetku označenou ako PS 01.01 Šrotový voz číslo
1, inventárne číslo: 3100090, rok výroby: 2011, a zapísanou do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného
veriteľa TERRASTROJ spol. s r.o., so sídlom Vlčie hrdlo 90/A, 821 07 Bratislava, ICO: OO 643 581, a Autumn
League s. r. o., so sídlom: Šustekova 49, 851 04 Bratislava, ICO: 45 414 084, publikovaného v Obchodnom vestníku
číslo 93/2015 zo dňa 19052015, a to v medzinárodnom verejnom ponukovom konaní s účasťou odborného
konzultanta, ktorého určí správca. Ďalšie podmienky ponukového konania budú stanovené na základe konzultácie s
vybraným odborným konzultantom a budú podliehať schváleniu príslušného orgánu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 7.11.2016
JUDr. Július Tóth,
K025756
Spisová značka: 31K/57/2016

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Miroslav Martinů, narodený: 5. 5. 1984, bytom: Nižné Repaše
82, 053 71 Nižné Repaše, práv. zastúpený: Mgr. Juraj Berčo - advokát, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol

Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Miroslav Martinů, narodený: 5. 5. 1984,
bytom: Nižné Repaše 82, 053 71 Nižné Repaše.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 7.11.2016
JUDr. Július Tóth,
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K025757
Spisová značka: 31K/56/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Prodati s.r.o., v likvidácii, so sídlom: Hlavná 239, 072 06 Malčice,
IČO: 36 723 177, v zastúpení: JUDr. Rastislav Masnyk , MBA - likvidátor, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Prodati s.r.o., v likvidácii, so sídlom: Hlavná
239, 072 06 Malčice, IČO: 36 723 177.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 7.11.2016
JUDr. Július Tóth,
K025758
Spisová značka: 32K/45/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa : Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: AMBARELLA
s.r.o., so sídlom Kláštorská 387/132, 949 01 Nitra, IČO: 44 486 219, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka AMBARELLA s.r.o., so sídlom Kláštorská 387/132, 949 01 Nitra, IČO: 44
486 219.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 8.11.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K025759
Spisová značka: 1K/77/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Bystrík Mišalko, nar.
30.01.1973, bytom Rakúsy 216, 059 76 Mlynčeky, správcom ktorého je Mgr. Zuzana Maruniaková, so sídlom
kancelárie Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, o paušálnej odmene odvolaného správcu Mgr. Radovana
spravodlivosti
Slovenskej
podľa
zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Muzikovu, soVydáva
sídlomMinisterstvo
kancelárie
Štúrova 30,
066 01 republiky
Humenné,
takto
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Bystrík Mišalko, nar.
30.01.1973, bytom Rakúsy 216, 059 76 Mlynčeky, správcom ktorého je Mgr. Zuzana Maruniaková, so sídlom
kancelárie Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, o paušálnej odmene odvolaného správcu Mgr. Radovana
Muzikovu, so sídlom kancelárie Štúrova 30, 066 01 Humenné, takto
rozhodol
Priznáva Mgr. Radovanovi Muzikovi, so sídlom kancelárie Štúrova 30, 066 01 Humenné, paušálnu odmenu za výkon
funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 7.11.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K025760
Spisová značka: 1K/77/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Bystrík Mišalko, nar.
30.01.1973, bytom Rakúsy 216, 059 76 Mlynčeky, správcom ktorého je Mgr. Zuzana Maruniaková, so sídlom
kancelárie Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, o odmene a náhrade preukázaných výdavkov predbežného
správcu Mgr. Radovana Muziku, so sídlom kancelárie Štúrova 30, 066 01 Humenné, takto
rozhodol
priznáva Mgr. Radovanovi Muzikovi, so sídlom kancelárie Štúrova 30, 066 01 Humenné za výkon funkcie
predbežného správcu odmenu vo výške 165,97 eura a náhradu výdavkov vo výške 186,28 eur, ktoré mu budú po
právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
zloženého dňa 01.12.2014 na účet tunajšieho súdu pod položkou č. 127/2014 (03/12-14).
ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Mgr. Zuzany
Maruniakovej, so sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník nevyčerpanú časť preddavku vo
výške 311,63 eura zloženého dňa 01.12.2014 na účet tunajšieho súdu pod položkou č. 127/2014 (03/12-14).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Prešov dňa 7.11.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K025761
Spisová značka: 2K/18/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: PhDr. Darina Ňakatová, nar.
28.11.1958, bytom 082 03 Ličartovce 240, ktorého je JUDr. Jozef Beňo, PhD., so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia
40/93, 058 01 Poprad, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
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rozhodol
odvoláva JUDr. Jozefa Beňa, PhD., so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad z funkcie správcu
úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 8.11.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K025762
Spisová značka: 2K/42/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: František Broda, nar.
23.9.1965, bytom Hviezdoslavova 14, 083 01 Sabinov, správcom ktorého je Mgr. Ing. Vladimír Ledecký, so sídlom
kancelárie Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Mgr. Ing.
Vladimíra Ledeckého, so sídlom kancelárie Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, nevyčerpanú časť preddavku vo
výške 663,88 eura zloženého dňa 30.9.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu
položka 104/2016.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 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).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 8.11.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K025763
Spisová značka: 2K/22/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Šopiak, nar. 30.3.1946,
bytom 094 35 Soľ 353, správcom ktorého je JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, 066
01 Humenné, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva JUDr. Jane Čepčekovej, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné, paušálnu odmenu za
výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 8.11.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
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K025764
Spisová značka: 2K/14/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Peter Kotus, nar. 6.2.1987,
podnikajúci pod obchodným menom Peter Kotus, s miestom podnikania Hlavná 344/22, 067 77 Zemplínske Hámre,
IČO: 46 383 824, správcom ktorého je JUDr. Ján Ninčák MBA, PhD., so sídlom kancelárie Mierová 2529/87, 066 52
Humenné, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva JUDr. Jánovi Ninčákovi MBA, PhD., so sídlom kancelárie Mierová 2529/87, 066 52 Humenné, paušálnu
odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 8.11.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K025765
Spisová značka: 2K/23/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Peter Ballay, nar.
16.9.1959, bytom 059 91 Veľký Slavkov 809, správcom ktorého je Mgr. Radovan Muzika, so sídlom kancelárie
Štúrova 30, 066 01 Humenné, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva Mgr. Radovanovi Muzikovi, so sídlom kancelárie Štúrova 30, 066 01 Humenné, paušálnu odmenu za výkon
funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 8.11.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K025766
Spisová značka: 1K/41/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov,
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, konajúci Mgr. Marcel Novotný, riaditeľ daňového úradu o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: Edita Kostolníková, nar. 08.02.1963, trvale bytom Sládkovičova 489, 059 35 Batizovce,
takto
rozhodol
Do funkcie predbežného správcu dlžníka ustanovuje: JUDr. Stanislav Oravec, so sídlom kancelárie Hlavná 19, 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.
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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 aKonkurzy
predložiť súdu
podrobné písomné správy o stave
majetku
Obchodný
vestník 218/2016
a reštrukturalizácie
Deň zisťovania
vydania: 14.11.2016
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.
Okresný súd Prešov dňa 7.11.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K025767
Spisová značka: 1K/41/2016
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov,
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, konajúci Mgr. Marcel Novotný, riaditeľ daňového úradu o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: Edita Kostolníková, nar. 08.02.1963, trvale bytom Sládkovičova 489, 059 35 Batizovce
Vám o z n a m u j e, že pojednávanie určené na deň 28.11.2016 o 12.00 hod. na Okresný súd Prešov, v miestnosti č.
dv.: 18 je z r u š e n é
z dôvodu:
Že dlžník súhlasil s rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu na jeho majetok bez pojednávania.

Okresný súd Prešov dňa 07.11.2016

JUDr. Štefan Tomašovský,
sudca
Okresný súd Prešov dňa 7.11.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K025768
Spisová značka: 1K/41/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mária Sedláková, nar.
08.08.1981, bytom Poľnohospodárska 312, 059 39 Šuňava - Vyšná Šuňava, správcom ktorého je JUDr. Jana
Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva JUDr. Jane Čepčekovej, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné paušálnu odmenu za
výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 7.11.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K025769
Spisová značka: 1K/55/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mária Sedláková, nar.
08.08.1981, bytom Poľnohospodárska 312, 059 39 Šuňava - Vyšná Šuňava, správcom ktorého je JUDr. Jana
Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné, o odmene správcu, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
Priznáva JUDr. Jane Čepčekovej, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné paušálnu odmenu za
výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 7.11.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K025770
Spisová značka: 40K/51/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín so sídlom K
dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Paradiso Plaza s. r. o.
so sídlom Olbrachtova 3, 911 01 Trenčín, IČO 36 709 166 takto
rozhodol
I. Dlžník sa vyzýva, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu spolu s týmto uznesením vyjadril k návrhu a osvedčil svoju
platobnú schopnosť; najmä aby predložil
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní, ako aj všetkých peňažných záväzkov, s ktorých plnením je 30 dní po lehote splatnosti v deň predloženia
tejto informácie súdu,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania, ako aj v deň
predloženia tejto informácie súdu,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam peňažných pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
- zoznam peňažných pohľadávok a dlhových cenných papierov, ktorých lehota splatnosti uplynie do 30 dní, pri
ktorých možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne a včasné splnenie,
- zoznam peňažných pohľadávok a dlhových cenných papierov po lehote splatnosti nie viac ako 30 dní, pri ktorých
možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne splnenie do 30 dní od uplynutia lehoty ich
splatnosti,
- zoznam peňažných pohľadávok a dlhových cenných papierov, ktoré sú splatné na požiadanie (na videnie), pri
ktorých možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne a včasné splnenie, ak by sa o ich
splatenie požiadalo nasledujúci deň.
II. Dlžník sa poučuje, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd po splnení zákonných podmienok vyhlási na
jeho majetok konkurz.
III. Dlžník sa poučuje, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné konanie (zákon č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
alebo uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, alebo ak zatají vec patriacu do konkurznej podstaty,
znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej
podstaty, alebo zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka,
dopustí sa trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 zákona č. 300/2005
Z.z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov, za ktorý mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6
mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1 Trestného zákona) alebo až na dva roky (§ 243 ods. 1 Trestného zákona).
IV. Dlžník sa vyzýva, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd rozhodol vo
veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 7.11.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K025771
Spisová značka: 40K/51/2016
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 40K/51/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu
navrhovateľa

Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22
911 33 Trenčín

na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka

Paradiso Plaza, s.r.o.
Olbrachtova 3
911 01 Trenčín
IČO: 36 709 166
nariaďuje pojednávanie

na deň 10.01.2017 o 10:00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
spravodlivosti Slovenskej
podľa
zákona č. 200/2011
Z. z. súd
o Obchodnom
vestníku že na
dôvody neboliVydáva
súdu Ministerstvo
následne preukázané
alebo ich republiky
nemožno
považovať
za dôležité,
môže rozhodnúť,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
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pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 7.11.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K025772
Spisová značka: 40K/51/2016
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku : 40K/51/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu
navrhovateľa

Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22
911 33 Trenčín

proti dlžníkovi

Paradiso Plaza, s.r.o.
Olbrachtova 3
911 01 Trenčín
IČO: 36 709 166

O návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie
na deň 10.01.2017 o 10:00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v miestnosti č. dv. 105, posch.1.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Paradiso Plaza,
s.r.o. a to
veriteľ č. 1: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín
veriteľ č. 2: Mestský úrad v Trenčíne
veriteľ č. 3: Krajský súd v Bratislave - Justičná pokladnica
o nariadenom pojednávaní.

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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o nariadenom pojednávaní.
Upovedomený veriteľ má právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie doneste listiny, ktoré sa vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny, ktoré má
dlžník alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie
svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávanie odvolať.
Podľa § 149 CSP, Prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové tvrdenia,
popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na vykonanie
dôkazov a hmotnoprávne námietky.
Podľa § 150 ods. 1 CSP, Strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce
skutkové tvrdenia týkajúce sa sporu.
Podľa § 151 ods. 1,2 CSP, Skutkové tvrdenia strany, ktoré protistrana výslovne nepoprela, sa považujú
za nesporné. Ak strana poprie skutkové tvrdenia, ktoré sa týkajú jej konania alebo vnímania, uvedie vlastné tvrdenia
o predmetných skutkových okolnostiach, inak je popretie neúčinné.
Podľa § 153 ods. 1,2,3 CSP, strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany
včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana mohla
predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. Ak súd na prostriedky
procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany neprihliadne, uvedie to v odôvodnení rozhodnutia vo veci
samej.
Podľa § 154 CSP, Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.

Okresný súd Trenčín dňa 7.11.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K025773
Spisová značka: 29K/45/2009
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu VOJUS, a.s. v konkurze so sídlom
Robotnícka ul., 017 01 Považská Bystrica, IČO 31 589 791 ktorého správcom je JUDr. Róbert Fatura so sídlom
kancelárie Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S628, o návrhu obchodnej spoločnosti
VÍTKOVICE ENVI a. s. so sídlom Ruská 1142/30 Vítkovice, 703 00 Ostrava, Česká republika, IČO
045 28 131, na vstup do konkurzného konania takto,
rozhodol
I. Obchodná spoločnosť VÍTKOVICE ENVI a. s. so sídlom Ruská 1142/30 Vítkovice, 703 00 Ostrava, Česká
republika, IČO 045 28 131, sa vyzýva, aby v lehote 30 dní od doručenia tohto uznesenia zverejnením v Obchodnom
vestníku odstránila neúplnosť návrhu na vstup do konkurzného konania, ktorý bol doručený tunajšiemu súdu k sp. zn.
29K/45/2010 nasledovne:
- je potrebné odstrániť neúplnosť návrhu vstup do konkurzného konania, a to uviesť zástupcu na doručovanie
písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a k návrhu pripojiť aj listiny preukazujúce, že
zástupca poverenie na doručovanie písomností prijal,
- je potrebné odstrániť neúplnosť návrhu vstup do konkurzného konania v časti
špecifikácia
postúpenej pohľadávky.
II. Navrhovateľ - obchodná spoločnosť VÍTKOVICE ENVI a. s. so sídlom Ruská 1142/30 Vítkovice, 703
00 Ostrava, Česká republika, IČO 045 28 131 sa p o u č u j e , že ak si nezvolí zástupcu na doručovanie
písomností, budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Odvolanie proti uzneseniu nie je prípustné (§355 ods. 2 C.s.p., § 357 C.s.p.).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trenčín dňa 7.11.2016
JUDr. Michal Fiala, sudca
K025774
Spisová značka: 38K/40/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť LUXOR a. s. v
konkurze so sídlom Školská 226, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 327 123, ktorého správcom je JUDr. Róbert
Fatura so sídlom kancelárie Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S628, takto
rozhodol
I. JUDr. Róbert Fatura so sídlom kancelárie Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S628 sa
odvoláva z funkcie správcu.
II. JUDr. Miroslava Žitníková so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu
S1394 sa ustanovuje do funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 8.11.2016
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K025775
Spisová značka: 29K/25/2010
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ENZO - VERONIKA - VES a. s. v
konkurze so sídlom 957 03 Dežerice 342, IČO 34 130 039, ktorého správcom je Ing. Katarína Roderová so sídlom
kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369, o návrhu obchodnej spoločnosti EOS KSI
Slovensko, s. r. o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 35 724 803, zast. TOMÁŠ KUŠNÍR, s. r. o. so
sídlom Pajštúnska 5 851 02 Bratislava, IČO 36 613 843 na vstup do konkurzného konania takto
rozhodol
Návrh na vstup obchodnej spoločnosti EOS KSI Slovensko, s. r. o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 35
724 803 do konkurzného konania sa zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 7.11.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K025776
Spisová značka: 38R/5/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa dlžníka Miroslava Adamcová - MANDA s miestom podnikania 913
22 Trenčianske Jastrabie 479, IČO 37385755, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka Miroslava Adamcová MANDA s miestom podnikania 913 22 Trenčianske Jastrabie 479, IČO 37385755, takto
rozhodol
I. Povoľuje sa reštrukturalizácia dlžníka Miroslava Adamcová - MANDA s miestom podnikania 913 22 Trenčianske
Jastrabie 479, IČO 37385755.
II. Do funkcieVydáva
správcu
sa ustanovuje
Mgr. Slovenskej
Barbora Koncová
so sídlom
Legionárska
7158/5,
911 01
Ministerstvo
spravodlivosti
republiky podľa
zákonakancelárie
č. 200/2011 Z.
z. o Obchodnom
vestníku
Trenčín, zapísaný v zozname
správcov
značkou
S1792.
a o zmene
a doplnenípod
niektorých
zákonov
na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
III. Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať27známych veriteľov dlžníka Miroslava Adamcová - MANDA
s miestom podnikania 913 22 Trenčianske Jastrabie 479, IČO 37385755, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé
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I. Povoľuje sa reštrukturalizácia dlžníka Miroslava Adamcová - MANDA s miestom podnikania 913 22 Trenčianske
Jastrabie 479, IČO 37385755.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje Mgr. Barbora Koncová so sídlom kancelárie Legionárska 7158/5, 911 01
Trenčín, zapísaný v zozname správcov pod značkou S1792.
III. Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka Miroslava Adamcová - MANDA
s miestom podnikania 913 22 Trenčianske Jastrabie 479, IČO 37385755, 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.
IV. Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky v
jednom rovnopise u správcu. Za deň povolenia reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku.
V. Určuje sa rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
-

založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej
právnickej osobe,
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
vykonanie iného než bežného právneho úkonu (§ 10 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.),
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému
subjektu v priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 5 000 eur, ak nejde o plnenia vyplývajúce z právnych
úkonov dlžníka schválených správcom,
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií,
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej
pohľadávky.
VI. Poučenie pre veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok: Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou
prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z.. 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. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 121 zák. č. 7/2005 Z.z. v spojení s § 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Podľa § 122 zák. č.
7/2005 Z.z. prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydliska 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 uplatní v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky
určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň povolenia
reštrukturalizácie Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v
mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka alebo 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. 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. 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. 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. Na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
požiadanie správca vydá
potvrdenie,
že zákonov
jeho pohľadávka
bola zapísaná
do zoznamu pohľadávok.
a o veriteľovi
zmene a doplnení
niektorých
na svojom webovom
sídle: www.justice.gov.sk
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správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. 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. 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. Na
požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
VII. Účastník reštrukturalizačného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník
môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 7.11.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K025777
Spisová značka: 38K/44/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa VDAS s. r. o. so sídlom M. Mišíka 19/A, 971 01 Prievidza,
IČO 45 987 769, pr. zástupca JUDr. Miroslav Ivanovič, advokát so sídlom Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Ing. Peter Vargic, nar. 30.7.1979, trvale bytom R. Jašíka 809/17,
Prievidza, takto
rozhodol
I. Opravuje sa suma vo výroku uznesenia tunajšieho súdu č.k.
38K/44/2016-80 zo dňa 7.9.2016 z pôvodných 1.659,70 eur na 663,88 eur.
II. V ostatnom ostáva uznesenie tunajšieho súdu č.k. 38K/44/2016-80 zo dňa 7.9.2016 nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 355 ods. 2, § 357 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku)
Okresný súd Trenčín dňa 8.11.2016
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K025778
Spisová značka: 23K/36/2016
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú
značku: 23K/36/2016
Upovedomenie o zrušení termínu pojednávania
Okresný súd Trnava v právnej veci
navrhovateľa-veriteľa:

Slovenská republika, Daňový úrad Trnava
Hlboká 8/1, 917 65 Trnava

proti dlžníkovi:

VVL INVEST, s.r.o., IČO: 35 902 124
Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,

Vám oznamuje, že pojednávanie, ktoré je vytýčené na deň 08.11.2016 o 15:00 hod. na č.dv.244 Okresného
Ministerstvo
spravodlivosti
republiky
zákona
č. 200/2011vZ.lehote
z. o Obchodnom
vestníku
súdu Trnava,Vydáva
sa ruší
z dôvodu,
že dlžníkSlovenskej
neosvedčil
svojupodľa
platobnú
schopnosť
určenej súdom.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Vám oznamuje, že pojednávanie, ktoré je vytýčené na deň 08.11.2016 o 15:00 hod. na č.dv.244 Okresného
súdu Trnava, sa ruší z dôvodu, že dlžník neosvedčil svoju platobnú schopnosť v lehote určenej súdom.
V Trnave, dňa 07.11.2016
JUDr.
Jana Wilková
sudkyňa
Za
správnosť vyhotovenia:

O.s.p. č. 22 (Upovedomenie o odročení alebo odvolaní pojednávania)
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 7.11.2016
JUDr. Jana Wilková, Sudca
K025779
Spisová značka: 36K/39/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Katarína Pinkavová, narodená
15.01.1982, bytom Sv. Gorazda 3002/1, 905 01 Senica, správcom ktorého je LexCreditor k.s., so sídlom kancelárie
Hlavná 15, 917 01 Trnava, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi: LexCreditor k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 15, 917 01 Trnava, nespotrebovaný
preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 124,58 EUR.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 124,58 EUR evidovaného pod pol. reg. D19 96/2015, a to do 3
dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.11.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K025780
Spisová značka: 36K/39/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Katarína Pinkavová, narodená
15.01.1982, bytom Sv. Gorazda 3002/1, 905 01 Senica, správcom ktorého je LexCreditor k.s., so sídlom kancelárie
Hlavná 15, 917 01 Trnava, o odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi: LexCreditor k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 15, 917 01 Trnava, paušálnu odmenu vo
výške 663,88 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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Súd p r i z n á v a správcovi: LexCreditor k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 15, 917 01 Trnava, paušálnu odmenu vo
výške 663,88 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.11.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K025781
Spisová značka: 25K/28/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zoltán Juhász, nar. 13.05.1958, 925
84 Vlčany 1316, správcom ktorého je JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, o
návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov, takto
rozhodol
Súd s c h v a ľ u j e konečný rozvrh výťažku správcu úpadcu: Zoltán Juhász, nar. 13.05.1958, 925 84 Vlčany 1316,
tak ako bol zverejnený v Obchodnom vestníku dňa 23.06.2016 a predložený Okresnému súdu Trnava dňa
23.06.2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 8.11.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K025782
Spisová značka: 23K/42/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Mária Stefankovicsová, nar. 22.8.1951,
Bihariho 169, 930 01 Veľké Blahovo, správcom majetku ktorého je JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie:
Sladovnícka 13, Trnava, o odvolaní správcu z funkcie po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Petra Ondreičku, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, Trnava, z funkcie
správcu úpadcu Mária Stefankovicsová, nar. 22.8.1951, Bihariho 169, 930 01 Veľké Blahovo.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 8.11.2016
JUDr. Jana Wilková, s u d k y ň a
K025783
Spisová značka: 5K/15/2016
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 5K/15/2016
PREDVOLANIE
Vo veci
Navrhovateľa - veriteľ:
Envis Žilina, s.r.o., so sídlom Štrková 4, 010 01 Žilina, IČO: 36 821 985,
zastúpený JUDr. Martin Masný, Vojtecha Tvrdého 819/1, 010 01 Žilina, IČO: 50 002 767
Dlžník:
BH-STAV, s.r.o., so sídlom Do poľa 305, 013 22 Rosina, IČO: 36 393 304
Vec:

o vyhlásenie konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
o zmene a doplnení
zákonov
svojomhod.
webovom sídle: www.justice.gov.sk
predvolávame Vás na apojednávanie
na niektorých
deň 3.01.
2017 na
o 09.00
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Envis Žilina, s.r.o., so sídlom Štrková 4, 010 01 Žilina, IČO: 36 821 985,
zastúpený JUDr. Martin Masný, Vojtecha Tvrdého 819/1, 010 01 Žilina, IČO: 50 002 767
Obchodný vestník 218/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Dlžník:
BH-STAV, s.r.o., so sídlom Do poľa 305, 013 22 Rosina, IČO: 36 393 304
Vec:

právne
Deň vydania: 14.11.2016

o vyhlásenie konkurzu

predvolávame Vás na pojednávanie na deň 3.01. 2017 o 09.00 hod.
na Okresný súd Žilina, v miestnosti č. dv.: 2 posch.: prízemie.
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 101 CSP).
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
V Žiline, dňa 8.11. 2016
Za správnosť vyhotovenia: Čičmanová
Okresný súd Žilina dňa 8.11.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K025784
Spisová značka: 2NcKR/3/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Ľubomír Bobek LAMI s miestom podnikania Brodzany
884/1, 038 53 Turany, IČO: 34703063 o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
I. Povoľuje oddlženie dlžníka: Ing. Ľubomír Bobek LAMI s miestom podnikania Brodzany 884/1, 038 53 Turany, IČO:
34703063 .
II. Ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Gabriela Bírošová so sídlom kancelárie Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina.
III. Určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas skúšobného obdobia podliehať písomnému súhlasu
správcu nasledovne:
- 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,
k cudziemu
záväzku alebo
poskytnutie
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa pristúpenie
zákona č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
o zmene
a doplnení niektorých
zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
sľubu odškodnenia za aškodu
spôsobenú
treťou osobou
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom
poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov
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- uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom
vyjadrení sumu 300,- EUR alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 200,- EUR v jednom

III. Určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas skúšobného obdobia podliehať písomnému súhlasu
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- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na
obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe
- úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných
právnických osôb
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov
- uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom
vyjadrení sumu 300,- EUR alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 200,- EUR v jednom
kalendárnom mesiaci
- odmietnutie daru alebo dedičstva.
IV. Dlžník je povinný poskytnúť na konci každého skúšobného roka na uspokojenie svojich záväzkov správcovi sumu
2.400,- EUR.
V. Správca je povinný v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky významné
skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom. Zároveň je správca povinný vždy v polovici a na konci
každého skúšobného roka, aj bez osobitnej žiadosti súdu, podať súdu podrobnú písomnú správu o plnení povinností
dlžníkom počas tohto roka či polroka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Okresný súd Žilina dňa 8.11.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K025785
Spisová značka: 3K/23/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Ľubomír Bobek LAMI, s miestom
podnikania Brodzany 884/1, 038 53 Turany, IČO: 34 703 063, uznesením 3K 23/2013-389 zo dňa 4.10. 2016 zrušil
konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 28.10. 2016.
Okresný súd Žilina dňa 8.11.2016
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K025786
Spisová značka: 32K/11/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Zaťka, nar. 3.6.1985, bytom
Potočná 57, 935 21 Tlmače, ktorého správcom je JUDr. Jozef Majorán, so sídlom kancelárie Ulica Ľudovíta Štúra 3,
934 01 Levice, o odvolaní správcu po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
O d v o l á v a JUDr. Jozefa Majorána, so sídlom kancelárie Ulica Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice, z funkcie
správcu.
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 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 4.11.2016
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K025787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Horvát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhorie 62, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1975
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/47/2015 S 1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/47/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Aktualizácia súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty s por. č. 1.:
Pohľadávka z účtu v
banke
Por. Pohľadávka z
číslo účtu v banke:

1.

Číslo účtu/IBAN:

IBAN SK90 3100
Sberbank
0000 0031 2021
Slovensko, a.s.
1818

Výška
istiny v
EUR

Súpisová
hodnota v
EUR

2 426,81 € 2 426,81 €

Dôvod zapísania do súpisu

Deň
atualizácie
súpisu

§ 67 ods. 1 písm. a) - aktualizácia výšky pohľadávky,
pripísanie sumy 102,93 EUR na účet ako vrátenie
vykonanej úhrady poistného na verejené zdravotné
poistenie.

09.10.2016

iTRUSTee Recovery, k.s., správca

K025788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

MFK Dubnica nad Váhom, a.s. skrátený názov
MFK Dubnica, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 305 626
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/42/2015 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/42/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Lukáš Tyko, správca majetku úpadcu MFK Dubnica nad Váhom, a.s. skrátený názov MFK Dubnica, a.s.
v konkurze, sídlo: Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 305 626, vyhlasuje ponukové konanie na
podávanie návrhov na uzavretie Zmluvy o postúpení pohľadávky, ktorá môže vzniknúť v budúcnosti (ďalej len
„Zmluvy o postúpení pohľadávky“).
Podmienky ponukového konania: Predmetom Zmluvy o postúpení pohľadávky je odplatný prevod vlastníckeho
práva k pohľadávkam, ktoré môžu vzniknúť v budúcnosti, t.j. podiel úpadcu na odplatách za ďalší prestup hráčov v
zmysle Zmlúv o prestupe hráčov.
Súpisová zložka majetku: Iná majetková hodnota – podiel úpadcu na odplatách za ďalší prestup hráčov v zmysle
všetkých Zmlúv o prestupe hráčov
Súpisová hodnota majetku: 20.000,- 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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Predmet Zmluvy o postúpení pohľadávky je zverejnený v Obchodnom vestníku č. 75/2016 vydanom dňa
20.04.2016, v kapitole Konkurzy a reštrukturalizácie.
Zábezpeka: nevyžaduje sa
Spôsob podávania návrhov: návrhy treba doručiť správcovi na adresu Palackého 5, 911 01 Trenčín v zalepenej
obálke s označením „Ponukové konanie – 38K/42/2015 – Neotvárať“ najneskôr do uplynutia lehoty na podávanie
návrhov.
Lehota na podávanie návrhov: 15 dní odo dňa zverejnenia podmienok ponukového konania v Obchodnom
vestníku; podmienky ponukového konania sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku.
Návrh musí byť písomný a musí obsahovať:
1. meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty
navrhovateľa; ak je navrhovateľom právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, návrh musí
obsahovať názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené
a adresu elektronickej pošty
2. vymedzenie predmetu Zmluvy o postúpení pohľadávky (t.j. inej majetkovej hodnoty)
3. navrhovanú odplatu za postúpenie pohľadávky
4. dátum a podpis navrhovateľa
Prílohami návrhu sú:
1. kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným
zákonom, do ktorej je navrhovateľ zapísaný; výpis nesmie byť starší ako šesť mesiacov
2. kópia občianskeho preukazu, ak navrhovateľom je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom.
Návrh nemožno odvolať po jeho doručení. Chyby, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu možno opraviť do uplynutia
lehoty na podávanie návrhov.
Návrh možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jeho obsah zodpovedá zverejneným podmienkam
ponukového konania. Do ponukového konania nemožno zahrnúť návrh, ktorý bol doručený po uplynutí lehoty na
podávanie návrhov.
Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.
Z návrhov zahrnutých do ponukového konania bude vybraný návrh, ktorý obsahuje najvyššiu odplatu; ak je takýchto
návrhov niekoľko, vyhlasovateľ je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje.
Lehota na oznámenie prijatia vybraného návrhu: 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.
Spôsob oznámenia prijatia vybraného návrhu: prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo poštového podniku.
Vyhlasovateľ upovedomí účastníkov ponukového konania, ktorí v ponukovom konaní neuspeli, že ich návrhy sa
odmietli, a to prostredníctvom elektronickej pošty v lehote 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie
návrhov.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť zverejnené podmienky ponukového konania, alebo ponukové konanie
zrušiť.
Vybraný účastník je povinný uzavrieť s vyhlasovateľom Zmluvu o postúpení pohľadávky v lehote určenej ním
v oznámení o prijatí vybraného návrhu.
Miestom uzavretia Zmluvy o postúpení pohľadávky je kancelária vyhlasovateľa na adrese Palackého 5, 911 01
Trenčín.
Ďalšie informácie možno získať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese lukas.tyko@gmail.com alebo
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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Ďalšie informácie možno získať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese lukas.tyko@gmail.com alebo
telefonicky na č. 0950 411 267.

K025789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Horvát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhorie 62, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1975
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/47/2015 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/47/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

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

K025790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Butvin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Maša 786/13, 053 11 Smižany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Trieda SNP 42, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/46/2015 S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/46/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky: Iná majetková hodnota

Popis: príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou - zrážka zo mzdy úpadcu u zamestnávateľa za mesiac
október/2016

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 99,91€
Deň zapísania/prijatia na účet správy podstaty: 08.11.2016

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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Umiestnenie: účet správy podstaty zriadený pre úpadcu

V Košiciach 08.11.2016
JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
správca podstaty

K025791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Obžerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Východná 989/4, 972 47 Oslany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/23/2016 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/23/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z prvej schôdze veriteľov úpadcu Martina Obžerová, nar. 10.11.1976, bytom Východná
989/4, 97247 Oslany
Spisová značka: 40K/23/2016 S1070
Dátum a čas konania: 07.11.2016 o 13.00 hod
Miesto konania: kancelária správcu, M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Prítomní: predseda schôdze: JUDr. Peter Frajt, správca
zapisovateľka: Jana Křižánková
Prítomní veritelia:
Ján Pastierik, 1. Mája 22, Bystričany, počet hlasov: 10.994
Celkový počet hlasov prítomných veriteľov: 10.994
Nadpolovičná väčšina hlasov prítomných veriteľov potrebná na prijatie uznesenia: 5497
Priebeh schôdze:
Správca konštatuje, že schôdza veriteľov je uznášania schopná.
1. Správa o stave konkurzu a činnosti správcu: Správca informoval prítomného konkurzného veriteľa o svojej
činnosti do konania prvej schôdze veriteľov, oznámil prítomnému veriteľovi, že celková výška prihlásených
pohľadávok je 27.927,96 €, z toho v základnej prihlasovacej lehote je prihlásená a zároveň zistená suma 19.044,64
€. Zároveň veriteľa informoval o stave úpadcovho majetku. Správca vyzval zamestnávateľa úpadcu na vykonávanie
zrážok zo mzdy.
2. Rozhodovanie o výmene správcu: Prítomný veriteľ nenavrhol do funkcie nového správcu.
3. Voľba zástupcu veriteľov: Predseda schôdze za zástupcu veriteľov navrhol veriteľa Ján Pastierik, 1. Mája 22,
Bystričany . Za prijatie tohto uznesenia hlasoval prítomný veriteľ Ján Pastierik s počtom hlasov 10.994, proti nebol
žiaden. Schôdza veriteľov prijala toto Uznesenie: Veriteľ Ján Pastierik, bytom 1.mája 32/22, 972 45 Bystričany bol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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žiaden. Schôdza veriteľov prijala toto Uznesenie: Veriteľ Ján Pastierik, bytom 1.mája 32/22, 972 45 Bystričany bol
zvolený za zástupcu veriteľov.
4. Na výzvu predsedu schôdze prítomný veriteľ neuplatnil námietky proti uzneseniu prijatému schôdzou veriteľov.
5. Prvá schôdza veriteľov bola skončená o 14.00 hod.
V Považskej Bystrici, dňa 07.11.2016
JUDr. Peter Frajt, správca

K025792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: QIWI s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špitálska 53, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 415 617
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/21/2016 S 483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/21/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, so sídlom Dunajská 25, 811 08 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu
QIWI s.r.o., so sídlom Špitálska 53, 811 01 Bratislava, IČO: 45 415 617, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa
bude konať dňa 21.12.2016 o 12:00 hod v kancelárii správcu na ulici Dunajskej 25 v Bratislave, prvé poschodie s
týmto 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, 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
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totožnosti.
V Bratislave, dňa 9.11.2016
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca

K025793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: QIWI s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špitálska 53, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 415 617
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/21/2016 S 483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/21/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie podľa § 32 odsek 7 písm.b) zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení:
IBAN SK 2311110000001100028005

V Bratislave, dňa 9.11.2016
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca

K025794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Petr Bečvář v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Leváre 277, 908 74 Malé Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/21/2015 S 483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/21/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhlásenie 4. kola ponukového konania na predaj majetku úpadcu Ing. Petr Bečvář v konkurze, nar. 18.09.1966,
trvale bytom Malé Leváre 277, 908 74 Malé Leváre, a to súboru hnuteľných vecí, zapísaný v súpise všeobecnej
podstaty úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 15/2016 dňa 25.1.2016 v znení aktualizácie
zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 76/2016, dňa 21.4.2016, v ponukovom konaní v zmysle § 92 ods. 1 písm. d)
ZKR za nasledujúcich podmienok:
1.
Predaj majetku bude inzerovaný v Obchodnom vestníku
2. Podmienkou účasti záujemcu je ponúknutie odplaty a to nasledovne:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v 4.kole : 30% súpisovej hodnoty
3.
Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením zálohy vo výške 30% z ponúknutej kúpnej ceny
záujemcom najneskôr v deň podania ponuky na číslo účtu úpadcu vedené v UniCreditBank, IBAN:
SK8411110000001179929008
4.
Lehota na podanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia inzerátu
5.
Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk stanoví termín otvárania obálok v kancelárii správcu, ktorý
oznámi zástupcovi veriteľov, termín otvárania obálok bude najneskôr pätnásty deň odo dňa skončenia
lehoty na predkladanie ponúk
6.
Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v podmienkach ponukového
konania, ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri približnej zhode ponúk má prednosť záujemca,
ktorý ponúkne odkúpenie majetku ako celku, alebo v ucelených častiach. Správca si vyhradzuje právo
odmietnuť ponuku, ak by cena bola neprimerane nízka.

K ponukám záujemcov sa bude písomne vyjadrovať zástupca veriteľov.
V Bratislave, dňa 9.11.2016
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca

K025795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LUXOR, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 226, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 327 123
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/40/2016 S 628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/40/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru
úpadcu: LUXOR, a. s. so sídlom Školská 226, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 327 123
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podľa ustanovenia § 34 a nasl. Zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z. z. v aktuálnom znení

Miesto konania: Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Dátum konania: 03.11.2016
Začiatok konania: 10.07 hod.

Prítomní:

- JUDr. Róbert Fatura, správca,
- Veritelia, podľa Zoznamu prítomných členov veriteľského výboru, tvoriaceho neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice,
ako jej príloha.

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Správa o ďalšej činnosti správcu
4. Rôzne
5. Záver

Ad 1.)
Otvorenie prvého zasadnutia veriteľského výboru vykonal a prítomných privítal správca úpadcu JUDr.
Róbert Fatura, pričom prítomných poučil o ich právach a povinnostiach podľa príslušných ustanovení ZKR.

Ad 2.)
Správca úpadcu JUDr. Róbert Fatura vyzval prítomných členov veriteľského výboru na hlasovanie o voľbe
predsedu veriteľského výboru. Prítomní členovia veriteľského výboru navrhli za predsedu veriteľského výboru
veriteľa: Bielikovú Ľuboslavu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Hlasovanie – za: 2 veritelia – 2 hlasy
proti: 3 veriteľov – 3 hlasov
zdržal sa: 0 veriteľ – 0 hlas
Keďže veriteľ Ľuboslava Bieliková nebola zvolená prítomní členovia veriteľského výboru navrhli za predsedu
veriteľského výboru veriteľa: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave.
Hlasovanie – za: 3 veritelia – 3 hlasy
proti: 1 veriteľov – 1 hlasov
zdržal sa: 0 veriteľ – 0 hlas

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné

UZNESENIE č. 01/10/2016 - VV

Veriteľský výbor volí s počtom hlasov 3 z piatich, t. j. nadpolovičnou väčšinou v zmysle ustanovenia
§ 38 ods. 2 ZKR za predsedu veriteľského výboru veriteľa: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, so
sídlom 29. augusta 8-10, 81363 Bratislava, IČO: 30807484.

Ad 3.)
V rámci uvedeného bodu správca JUDr. Róbert Fatura oboznámil členov veriteľského výboru s ďalším
postupom v konkurznom konaní, najmä s ohľadom na speňažovanie majetku úpadcu.

Ad 4.)
V rámci tohto bod programu neodzneli žiadne príspevky.

Ad 5.)
Prvé zasadnutie veriteľského výboru ukončila o 10:14 hod. jeho predseda, zástupkyňa veriteľa JUDr.
Katarína Baginová ktorá prítomným poďakovala za ich účasť, pričom správcovi uložila povinnosť zverejnenia tejto
zápisnice, ako aj prijatých uznesení zákonným spôsobom v zmysle ustanovenia § 38 ods. 6 ZKR v Obchodnom
vestníku.

V Považskej Bystrici, dňa 03.11.2016
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............................................................
predseda veriteľského výboru
Sociálna poisťovňa
JUDr. Katarína Baginová

K025796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOBE SK, s.r.o. Spišská Belá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 993, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 937 273
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr Anna Gaľová
Sídlo správcu:
Slnečná 39, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/20/2014-S787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/20/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej konkurznej podstaty o novú súpisovú zložku majetku úpadcu KOBE SK, s.r.o. so
sídlom Továrenská 993, 059 01 Spišská Belá.
Súpis krátkodobého
23.10.2014.

hnuteľného majetku úpadcu bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 203/2014 dňa

Podľa iventúrneho súpisu dlhodobého majetku úpadcu ku dňu 31.12.2013 správca doplňuje súpis majetku
všeobecnej konkurznej podstaty o tieto súpisové zložky:
Súpisová zložka číslo 33.
Nakladač New Holland Leas. nadobúdnutý 25.06.2011, zostatková hodnota k 31.12.2013 v sume 15.350,Eur ,
Súpisová zložka číslo 34
Mixokret 2 -leas. nadobudnutý 29.07.2011 v zostatkovej hodnote k 31.12.2013 v sume 13.274,54 Eur
Súpisová zložka číslo 35.
Betonárka MH 500 nadob. dňa 27.07.2011 v zostatkovej cene ku dňu 31.12.2013 v sume 77.325,46 Eur
Investičný hnuteľný majetok úpadcu sa nachádza vo vlastníctve spoločnosti TATRA BUILDING INVEST, s.r.o. so
sídlom Petzvalova 12/261, 059 01 Spišská Belá, IČO: 47 241 799.
V Prešove dňa 9.11.2016

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

44

Obchodný vestník 218/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.11.2016

správca

K025797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BLUE Investment s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 976 329
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K/47/2016 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/47/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Ladislav Kokavec, správca konkurznej podstaty v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BLUE
Investment s.r.o., so sídlom Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO : 46 976 329 č. k. 2K/47/2016 zverejňuje
súpis majetku zaradeného do všeobecnej podstaty :
1. Hnuteľné veci - súbor strojov a zariadení :
Popis
Vysokozdvižný vozík Nissan 15
Vysokozdvižný vozík Nissan 15
Linka 1
Linka 2
Linka 3
Systém šnekový
Vzduchotechnika
Kotol
Vysotlak. Umývací stroj WAP
Upratovací stroj č. 1
Upratovací stroj č. 2
Drvič + peletový stroj
Kompresor
Nízkozdvižný vozík Jungheinrich
Nízkozdvižný vozík Jungheinrich
Nízkozdvižný vozík Jungheinrich
Nízkozdvižný vozík Jungheinrich
Nízkozdvižný vozík Jungheinrich
Nízkozdvižný vozík Jungheinrich
Nízkozdvižný vozík Jungheinrich
Nízkozdvižný vozík Jungheinrich
Nízkozdvižný vozík Jungheinrich
Nízkozdvižný vozík Jungheinrich

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

rok výroby
2010
2009
2012
2012
2009
2012
2013
2013
2013
2012
2012
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

stav
použité
použité
použité
použité
použité
použité
použité
použité
použité
použité
použité
použité
použité
použité
použité
použité
použité
použité
použité
použité
použité
použité
použité

počet ks
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

súpisová hodnota v €
4 500,00
6 500,00
28 000,00
28 000,00
29 000,00
8 300,00
37 500,00
5 900,00
1 700,00
1 100,00
1 500,00
14 500,00
3 800,00
2 300,00
2 300,00
2 300,00
2 300,00
2 300,00
2 400,00
2 400,00
2 400,00
2 400,00
2 400,00

súpisová hodnota celkom : 193.800,00 Eur
2. Pohľadávky z účtu v banke :
Banka
OTP Banka a.s., Štúrova 5, Bratislava, pobočka Dunajská Streda

IBAN
SK41 5200 0000 0000 1538 6137

Mena Súpisová hodnota
EUR 2 349,80

stav k 30.09.2016
3. Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2346, obec Okoč, K.ú. Okoč, okres Dunajská Streda :
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Číslo parcely
986/2
986/3
986/4
994
Číslo parcely
994
986/2
986/4

Druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Druh stavby
baliareň cukru
sklad
rozostavaná admin. budova

Konkurzy a reštrukturalizácie
Výmera (m2)
1226
4542
205
1745
Súpisné číslo
956
962
-

č. LV
2346
2346
2346
2346
č. LV
2346
2346
2346

Spoluvlastnícky podiel
1/1
1/1
1/1
1/1
Spoluvlastnícky podiel
1/1
1/1
1/1

Deň vydania: 14.11.2016
Katastrálne územie
Okoč
Okoč
Okoč
Okoč
Katastrálne územie
Okoč
Okoč
Okoč

Hodnota v Eur

540 000,00 €

Ladislav Kokavec, správca
v Lučenci 09.11.2016

K025798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Pišojová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod hájom 953/2, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/28/2013-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/28/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Súpisová zložka majetku č. 46
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za mesiac september 2016 poukázaná zamestnávateľom NEWAYS SLOVAKIA, a.s. v
zmysle § 72 ods. 2 ZoKR dňa 07.10.2016 na účet správcu konkurznej podstaty č. účtu: 4019099336/7500, IBAN:
SK90 7500 0000 0040 1909 9336
Register:
Súpisová hodnota majetku (aj mena) 81,65 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky tretej osoby.
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Sporný zápis:
JUDr. Karol Porubčin, správca
V Považskej Bystrici, dňa 09.11.2016

K025799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Krakovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čechovova 2734/28, 040 18 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1973
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k.s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice - Staré Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 30K/16/2016 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/16/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica
zo zasadnutia so zástupcom veriteľov
úpadcu: Ján Krakovský, nar. 14.03.1973, bytom Čechovova 2734/28, 040 18 Košice
v konkurze vedenom Okresným súdom Košice I, sp.zn.: 30K/16/2016
dňa 08.11.2016 o 10:20 hod.

Miesto konania: v zasadacej miestnosti CONOX (v priestorovej časti u správcu, 2. posch.), Garbiarska 5, 040 01
Košice

Na zasadnutí boli prítomní:
a)

JUDr. Eva Lúchavová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s., S1767

b)

zástupca veriteľov podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
1. Prezentácia.
2. Správa o činnosti správcu a predstavenie návrhov na ďalší postup správcu.
3. Záver.

Priebeh:
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K bodu 1)
Správca na úvod skonštatoval, že zasadnutie zástupcu veriteľov bolo zvolané a koná sa v zákonnej lehote do 15 dní
od zvolenia zástupcu veriteľov. Prítomný je zástupca veriteľov, ktorého zvolila do funkcie prvá schôdza veriteľov
konaná dňa 08.11.2016.

K bodu 2)
Správca stručne informoval zástupcu veriteľov o stave konkurzu, ktorého vyzval, aby v prípade záujmu nahliadol do
správcovského spisu. Správca podrobne popísal doterajší priebeh konkurzného konania.
Správca navrhol, aby komunikácia medzi správcom a zástupcom veriteľov prebiehala elektronicky (emailom). S
návrhom elektronickej komunikácie zástupca veriteľov vyslovil súhlas s tým, že emailovú adresu oznámi správcovi
veriteľ dodatočne.

K bodu 3)
Správca konštatoval, že zasadnutie vyčerpalo svoj program, preto poďakoval prítomnému zástupcovi veriteľov za
účasť a zasadnutie o 10:30 hod. ukončil.

V Košiciach, dňa 08.11.2016

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

Prezenčná

listina

zo zasadnutia so zástupcom veriteľov
úpadcu: Ján Krakovský, nar. 14.03.1973, bytom Čechovova 2734/28, 040 18 Košice
v konkurze vedenom Okresným súdom Košice I, sp.zn.: 30K/16/2016
dňa 08.11.2016 o 10:20 hod.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Mgr. Nicola Hlaváčiková, v.r.

zástupca veriteľov

Správcovská a poradenská, k.s.

JUDr. Eva Lúchavová, v.r.

správca
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K025800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Zmeko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banka 5183, 921 01 Banka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1971
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 54 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/16/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/16/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo súpisovej zložky: 8
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 :
súpisová hodnota:

1/1
154,12 EUR

doplnenie súpisu dňa 12.10.2016
V Trnave dňa 09.11.2016

Prvý správcovský dom, .k.s.
správca

K025801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Julius Farkaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajč 133, 946 54 Bajč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.6.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32K/37/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/37/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Mariana Zavacká - správca dľžnika Juliusa Farkaša ,bytom Bajč č.113, nar. 22.6.1962, zvolávam schôdzu
veriteľov na deň 8.12.2016 o 11.00 hod., ktorá sa bude konať v sídle správcu v Komárne na Nádvorí Európy 32/3 s
nasledujúcim programom:
1. Otvorenia schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
3. Voľba zástupcu veriteľov
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4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Záver
Pri prezentácií veritelia - fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia - právnicke osoby výpis z obchodného
registra nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom alebo poverením na
zastupovanie s dokladom totožnosti.

JUDr. Mariana Zavacká - správca

K025802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adam Fabiankovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tŕnistá 2002/10, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.1.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/32/2015 - S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/32/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu, a to Adam FABIANKOVIČ nar. 7.1.1992, bytom Tŕnistá 2002/10, Nitra, ktorá vec je
vedená pred Okresným súdom Nitra pod č.k. 32K/32/2015, správca, a to JUDr. Vlasta Suchanová so sídlom
Podzámska 32, Nové Zámky, týmto v súlade s § 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že v predmetnej konkurznej veci
zostavila zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku
zaradeného do všeobecnej podstaty, pričom v tejto súvislosti správca zároveň oznamuje svoj zámer v zákonnej
lehote zostaviť rozvrh všeobecnej podstaty úpadcu Adam FABIANKOVIČ nar. 7.1.1992, bytom Tŕnistá 2002/10,
Nitra.
Poučenie /§ 96 ods.3 ZKR/
Veriteľský výbor /zástupca veriteľov/, 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. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie
je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom
rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
Nahliadnutie do zoznamu pohľadávok je vhodné si vopred dohodnúť na tel č. 0915 728 722, 0918 907 248, 035/
642 07 42 alebo e- mailom nadrese: suchanova@mail.t-com.sk

JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K025803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Juraj Chovanec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malý Lapáš 230, 951 04 Veľký Lapáš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.4.1985
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/83/2015-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/83/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu, a to Ing. Juraj CHOVANEC nar. 9.4.1985, bytom Malý Lapáš 230, Veľký Lapáš, ktorá
vec je vedená pred Okresným súdom Nitra pod č.k. 32K/83/2015, správca, a to JUDr. Vlasta Suchanová so sídlom
Podzámska 32, Nové Zámky, týmto v súlade s § 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že v predmetnej konkurznej veci
zostavila zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku
zaradeného do všeobecnej podstaty, pričom v tejto súvislosti správca zároveň oznamuje svoj zámer v zákonnej
lehote zostaviť rozvrh všeobecnej podstaty úpadcu Ing. Juraj CHOVANEC, nar. 9.4.1985, bytom Malý Lapáš 230,
Veľký Lapáš.
Poučenie /§ 96 ods.3 ZKR/
Veriteľský výbor /zástupca veriteľov/, 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. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie
je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom
rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
Nahliadnutie do zoznamu pohľadávok je vhodné si vopred dohodnúť na tel č. 0915 728 722, 0918 907 248, 035/
642 07 42 alebo e- mailom nadrese: suchanova@mail.t-com.sk

JUDr. Vlasta Suchanová, správca
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K025804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Jagelka PROSTAV „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veterná 157/4-31, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 755 451
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/10/2016 S 1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/10/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu za účelom popretia pohľadávok.
KP recovery, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu - Jozef Jagelka PROSTAV „v konkurze“, s miestom
podnikania Veterná 157/4-31, 029 01 Námestovo, IČO: 33 755 451 v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. 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.
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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.
IBAN:

SK91 1100 0000 0029 3414 2554

Variabilný symbol:

číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Výška kaucie:

350,-- Eur

V Žiline dňa 09.11.2016
KP recovery, k.s., správca

K025805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Darina Schmidtová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bysterecká 2063/29, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.9.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Kadura
Sídlo správcu:
Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/8/2016 S621
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/8/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Jozef Kadura, správca úpadcu Ing. Darina Schmidtová, nar. 19.9.1971, bytom Bysterecká 2063/29, 026 01
Dolný Kubín, , konkurzné konanie vedené Okresným súdom v Žiline, sp.zn.: 5K/8/2016, sp.zn. správcovského
spisu: 5K/8/2016 S621 týmto zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.

Zrážka zo mzdy za mesiac 08/2016 – 1.113,39 €
Zrážka zo mzdy za mesiac 09/2016 – 537,80 €
Zrážka zo mzdy za mesiac 10/2016 – 525,27 €

JUDr. Jozef Kadura
správca

K025806
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trnava
25K/17/2016
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate priradených k oddelenej podstate.
Oznam o zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty pre zabezpečeného veriteľa .

Prvý správcovský dom, k.s. so sídlom Rudnayovo námestie1, Bratislava, IČO: 35 959 665, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 597/B, so sídlom správcovskej kancelárie Nitrianska 5,
917 01 Trnava, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu : S 1131,
v mene ktorej koná JUDr. Vojtech Agner, (ďalej len "Správca"), správca úpadcu: Ľubica Vašicová, nar. 26.05.2016,
bytom Masarykova 464/100, 908 48 Kopčany, (ďalej len Úpadca"), týmto v zmysle ust. 96 odst. 2 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len "ZoKR") oznamuje zostavenie zoznamu
pohľadávok proti podstate priradených k oddelenej podstate a taktiež oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku
z oddelenej podstaty pre oddeleného veriteľa.
Poučenie : V zmysle § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor (zástupca veriteľov), 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.
Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň nahliadať po
predchádzajúcom telefonickom objednaní na tel. č.: 033/5536212 alebo mailto:dominikagettova@agnerpartners.sk

V Trnave dňa 09.11.2016
Prvý správcovsky dom, k.s.
JUDr. Vojtech Agner, zástupca kancelárie

K025807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jaroslav Čecho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čičmany 46, 013 15 Rajecká Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.2.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 5K/7/2016 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/7/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vec:

Informácia o výsledku ponukového konania

Dolu podpísaná JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, zapísaná v zozname konkurzných
a reštrukturalizačných správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod značkou S 1486
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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a reštrukturalizačných správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod značkou S 1486
(ďalej len „SKP“) ako konkurzný správca úpadcu Ing. Jaroslav Čecho, nar. 7.2.1965, trvale bytom Čičmany 46, 013
15 Rajecká Lesná, t.č. pozastavená živnosť: Ing. Jaroslav Čecho – SK Real, s miestom podnikania: 013 17
Čičmany 46, IČO: 37 694 391 (ďalej len „Úpadca“) týmto informuje o výsledku I. kola verejného ponukového
konania nasledovne:

V zmysle záväzného pokynu záložného veriteľa: Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01
Kežmarok, IČO: 35 923 130 SKP vyhlásila I. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku
Úpadcu, uvedeného v súpise majetku oddelenej podstaty Úpadcu, zverejnenom dňa 21.7.2016 v Obchodnom
vestníku OV č. 140/2016 pod poradovým číslom 1, konkrétne osobný automobil Peugeot 307. Podmienky I. kola
verejného ponukového konania boli zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 186/2016 dňa 28.9.2016.

Pre I. kolo verejného ponukového konania SKP určila, že predaj hnuteľného majetku uskutoční za najvyššiu
ponúknutú cenu, ktorá nesmie byť nižšia ako hodnota uvedená v súpise majetku, t.j. 3 299,00 Eur. Na predkladanie
ponúk SKP stanovila lehotu 30-tich dní od zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku OV
č. 186/2016.

V lehote stanovenej na predkladanie ponúk pre I. kolo verejného ponukového konania nebola do kancelárie správcu
doručená ani jedna ponuka.

Vzhľadom na skutočnosť, že do kancelárie SKP nebola doručená ani jedna ponuka, správca požiada oddeleného
veriteľa Consumer Finance Holding, a.s. o nový záväzný pokyn a verejné ponukové konanie zopakuje.

JUDr. Marína Gallová, správca

K025808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Miháliková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická cesta 2138/122, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.5.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Kadura
Sídlo správcu:
Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/20/2015 S621
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/20/2015 S621
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Jozef Kadura, správca dlžníka Katarína Miháliková, nar. 8.5.1984, bytom Bystrická cesta 2138/122, 034
01 Ružomberok, konkurzné konanie vedené Okresným súdom v Žiline, sp.zn.: 5K/20/2015, sp. zn. správcovského
spisu: 5K/20/2015 S621 týmto zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.

Zrážka zo mzdy za mesiac 08/2016 – 124,20 € (v pôvodnom súpise nesprávne uvedená suma 81,62 €).
Zrážka zo mzdy za mesiac 09/2016 – 91,75 €

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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Zrážka zo mzdy za mesiac 10/2016 – 83,51 €

JUDr. Jozef Kadura
správca

K025809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miháliková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická cesta 2138/122, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Kadura
Sídlo správcu:
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/20/2015 S621
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/20/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prihláška pohľadávky doručená po základnej prihlasovacej lehote podľa § 28 ZoKR
Veriteľ: TELERVIS PLUS a.s., Bratislava, IČO 35 717 769
Prihláška pohľadávky v celkovej výške 291,57 € doručená dňa 1.6.2016

V Žiline, dňa 9.11.2016

JUDr. Jozef Kadura
správca úpadcu Katarína Miháliková

K025810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZFR s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 365 820
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/32/2016 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/32/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

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

Typ súpisovej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
IBAN (názov a forma vkladu): SK66 1100 0000 0029 4302 3645 (bežný účet)
Zostatková suma: 34,80
Mena: EUR
Banka: Tatra banka, a.s.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 34,80

Typ súpisovej položky majetku: NESPOTREBOVANÝ PREDDAVOK
Zostatková suma 1659,70
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 34,80

Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
správca

K025811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INSSTAV s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 454 040
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/18/2016 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/18/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súp. zložka č. 22
peňažná pohľadávka: nárok na nadmerný odpočet na DPH za mesiac apríl 2016
súpisová hodnota: 3,50 Eur

K025812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ľuboš Janák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 29, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Podhorský
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/36/2016 S1508
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/36/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

6.Súpisová zložka majetku: Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu v banke
Názov a sídlo banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 498,39,- €
Číslo účtu: SK7509000000005114194934
Mena: EUR
Deň zapísania do súpisu majetku: 09.11.2016
Dôvod zapísania do súpisu majetku: Časť mzdy podliehajúca konkurznému konaniu za obdobie 10/2016
V Bratislave dňa 09.11.2016, Mgr. Róbert Podhorský, konkurzný správca

K025813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Száraz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 317/2, 951 13 Branč - Veľká Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.2.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/43/2016 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/43/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 27.10.2016, č.k. 32K/43/2016, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 3.11.2016, pod OV č. 211/2016, č. zverejnenia K024973, konkurz na dlžníka
Igor Száraz, narodený 15.2.1976, bytom Družstevná 317/2, 951 13 Branč – Veľká Ves. Súčasne bol ustanovený
správca JUDr. Jozef Majorán, kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice, telefón : +421
(0)905328946, e-mail : office@majoran.sk.
Ustanovený správca týmto oznamuje bankový kontakt na správcovský účet, kde sa prijímajú platby v konkurze.
Na tento účet je súčasne možné pre prípad popretia pohľadávky niektorým z veriteľov, v zmysle § 32 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení, zložiť kauciu v zmysle odseku 7, písm. b) citovaného
paragrafu.
Bankový kontakt správcovského
SK7509000000005121599235

účtu

:

účet

vedený

v SLSP,

a.s.,

pobočka

Levice,

JUDr. Jozef Majorán, správca

K025814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Rastislav Kolesár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strážska cesta 1367/27, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1976

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/29/2013 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/29/2013
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Správca v súlade s § 76 ZKR zverejňuje súpis majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Stavebné bytové
družstvo Zvolen, p.č. zabezpečenej pohľadávky 6 a zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., p.č.
zabezpečenej pohľadávky 11:

Popis

obec

K.ú.

č. LV p.č.

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

byt č. 8, nachádzajúci
sa na 4. poschodí
Zvolen Zvolen 7756 3410/156-3410/158 1/2
bytového domu so
súpisným číslom 1367

Ulica

Podiel na spoločných častiach
o.č.
a spoločných zariadeniach a Súpisová
vchodu zastavanom
pozemku,
na hodnota
ktorom bytový dom stojí

Strážska
27
cesta

8612/867616
v
rozsahu
35 000,00
spoluvlastníckeho podielu k
€
bytu

V súlade s ust. § 79 ZKR správca vyzval tretiu osobu, aby do 30 dní od doručenia výzvy zaplatila na účet správy
konkurznej podstaty úpadcu sumu rovnajúcu sa hodnote tohto majetku. Vzhľadom k tomu, že tretia osoba výzvu
správcu v zákonom stanovenej lehote nesplnila, správca zapísal majetok tretej osoby do oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Stavebné bytové družstvo Zvolen a zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka,
a.s.:
Majetok tretej osoby
zapísaný v súlade s § obec
79 ZKR

K.ú.

č. LV p.č.

Spoluvlastnícky
Ulica
podiel

byt č. 8, nachádzajúci
sa na 4. poschodí
Zvolen Zvolen 7756 3410/156-3410/158 1/2
bytového domu so
súpisným číslom 1367

Podiel na spoločných častiach
o.č.
a spoločných zariadeniach a Súpisová
vchodu zastavanom
pozemku,
na hodnota
ktorom bytový dom stojí

Strážska
27
cesta

8612/867616
v
rozsahu
35 000,00
spoluvlastníckeho podielu k
€
bytu

SKP, k.s. správca

K025815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Rastislav Kolesár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strážska cesta 1367/27, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1976
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/29/2013 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/29/2013
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

Druh

Výmera v m2 Štát obec

lesné pozemky

570

K.ú.

č. LV p.č. Spoluvlastnícky podiel úpadcu

SR Ďurďoš Ďurďoš 164

770 1/48

Okres

Súpisová hodnota

Vranov nad Topľou

300,00 €

SKP, k.s., správca

K025816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Híveš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafranová 396/21, 991 25 Nenince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3K 1/2014 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3K 1/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

oprava zrejmej nesprávnosti Súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu, zverejneného v OV č. 157/2015 pod č.
K018207:

Číslo

1

2

Druh
Výmera
Štát, obec
pozemku v m²

Záhrady 18

Záhrady 282

Slovenská
republika,
VEĽKÝ
KRTÍŠ

Slovenská
republika,
VEĽKÝ
KRTÍŠ

Hodnota
Deň
Dôvod zapísania zapisovaného
Katastrálne Číslo Listu Číslo
zapísania
Spoluvlastnícky podiel
majetku do
majetku určená
územie
vlastníctva parcely
majetku do
súpisu
vlastným
súpisu
odhadom správcu

Veľký Krtíš 3618

Veľký Krtíš 3618

1815

majetok patrici do BSM
v čase vyhlásenia
úpadcu Petra Híveša a
konkurzu majetok
jeho manželky
patriaci do BSM s
Hívešová Gabriela r.
12.5.2015 poukazom na §
Backová, Dúbravská
53 ods. 3 písm.
cesta 672/23, Veľký
a) Zákona č.
Krtíš,
7/2005 Z. z.
PSČ 990 01, SR

360,00 €

1817

majetok patrici do BSM
v čase vyhlásenia
úpadcu Petra Híveša a
konkurzu majetok
jeho manželky
patriaci do BSM s
Hívešová Gabriela r.
12.5.2015 poukazom na §
Backová, Dúbravská
53 ods. 3 písm.
cesta 672/23, Veľký
a) Zákona č.
Krtíš,
7/2005 Z. z.
PSČ 990 01, SR

5 640,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3

4

5

6

Ostatné
1033
plochy

Ostatné
40
plochy

Ostatné
23
plochy

Ostatné
938
plochy

Slovenská
republika,
VEĽKÝ
KRTÍŠ

Slovenská
republika,
VEĽKÝ
KRTÍŠ

Slovenská
republika,
VEĽKÝ
KRTÍŠ

Slovenská
republika,
VEĽKÝ
KRTÍŠ

Konkurzy a reštrukturalizácie

Veľký Krtíš 3618

Veľký Krtíš 3618

Veľký Krtíš 3618

Veľký Krtíš 3618

Deň vydania: 14.11.2016

1953/
18

majetok patrici do BSM
v čase vyhlásenia
úpadcu Petra Híveša a
konkurzu majetok
jeho manželky
patriaci do BSM s
Hívešová Gabriela r.
12.5.2015 poukazom na §
20 660,00 €
Backová, Dúbravská
53 ods. 3 písm.
cesta 672/23, Veľký
a) Zákona č.
Krtíš,
7/2005 Z. z.
PSČ 990 01, SR

1953/
19

majetok patrici do BSM
v čase vyhlásenia
úpadcu Petra Híveša a
konkurzu majetok
jeho manželky
patriaci do BSM s
Hívešová Gabriela r.
12.5.2015 poukazom na §
Backová, Dúbravská
53 ods. 3 písm.
cesta 672/23, Veľký
a) Zákona č.
Krtíš,
7/2005 Z. z.
PSČ 990 01, SR

800,00 €

1953/
20

majetok patrici do BSM
v čase vyhlásenia
úpadcu Petra Híveša a
konkurzu majetok
jeho manželky
patriaci do BSM s
Hívešová Gabriela r.
12.5.2015 poukazom na §
Backová, Dúbravská
53 ods. 3 písm.
cesta 672/23, Veľký
a) Zákona č.
Krtíš,
7/2005 Z. z.
PSČ 990 01, SR

460,00 €

1953/
21

majetok patrici do BSM
v čase vyhlásenia
úpadcu Petra Híveša a
konkurzu majetok
jeho manželky
patriaci do BSM s
Hívešová Gabriela r.
12.5.2015 poukazom na §
18 760,00 €
Backová, Dúbravská
53 ods. 3 písm.
cesta 672/23, Veľký
a) Zákona č.
Krtíš,
7/2005 Z. z.
PSČ 990 01, SR

Sporný zápis v KN v zmysle ust. § 53 ods. 3, písm. a) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, svedčiaci v prospech manželky
úpadcu - Hívešová Gabriela, r. Backová, Dúbravská cesta 672/23, 990 01 Veľký Krtíš, SR, ktorá má uvedené zapísané sporné nehnuteľnosti
v spoluvlastníckom podiele 1/1 v zmysle zápisu na LV č. 3618, evidovanom na Okresnom úrade Veľký Krtíš, katastrálny odbor, k. ú.: Veľký
Krtíš, obec Veľký Krtíš, okres Veľký Krtíš, s titulom nadobudnutia predmetných zapísaných sporných nehnuteľností na základe Dohody o
zrušení a vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva - V 944/14 zo dňa 7.7.2014 - vz 852/2014.

K025817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Imrulík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červenej armády 1030/10, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.3.1973
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Fiačan, PhD.
Sídlo správcu:
M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 3K/5/2015 S566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/5/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty úpadcu sa v zmysle § 76 ods. 3 ZKR a § 40 ods. 1 písm. a) vyhl. č. 655/2005 Z.z. dopĺňa
o túto novú súpisovú zložku:
Por. č. 14 - Iná majetková hodnota (zrážky zo mzdy úpadcu za 9/2016); súpisová hodnota: 72,80 eur.
V Liptovskom Mikuláši, dňa 9.11.2016
JUDr. Ivan Fiačan, PhD., správca

K025818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Fašková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučatín 165, 976 61 Lučatín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 72/2016 S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 72/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Škrabák, so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, ako správca úpadcu: Gabriela Fašková,
nar. 25.07.1985, trvale bytom Lučatín 165, 976 61 Lučatín, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica (2. poschodie, č. d. 220), a to
počas pracovných dní v čase od 08.00 hod. do 12.00 hod. a od 14.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti o nahliadnutie
do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese, e-mailom na: peter@skrabak.sk alebo telefonicky na tel. č.:
0971 320 902.
V Banskej Bystrici, dňa 09.11.2016
JUDr. Peter Škrabák, správca

K025819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vendelín Ferenczi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orechová 1425/39, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 205 083
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szabóová
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/7/2011 S1525
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/7/2011
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Verejné ponukové konanie III. kolo
Správca konkurznej podstaty úpadcu – Ing. Vendelín Ferenczi, bytom Orechová 1425/39, 943 01 Štúrovo, fyzická
osoba oprávnená podnikať pod obchodným menom: Ing. Vendelín Ferenczi, s miestom podnikania Orechová
39,943 01 Štúrovo, IČO: 35 205 083, týmto vyhlasuje, v zmysle § 92 odsek 1, písmeno d) zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších zmien, tretie kolo verejného ponukového konania na odpredaj
majetku úpadcu, ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty a to :

1. Peňažná pohľadávka: MVDr. Juraj Tamáši - FOOD Trade plus, Dunajská Streda, Rozsudok Okresného
súdu zo dňa 03.03.2008, právoplatný 16.04.2008, vykonateľný 21.04.2008, súpisová hodnota: 54.426,97
€

Majetok bol zapísaný do zoznamu majetku a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 141/2011 dňa 22.07.2011, č.
zverejnenia K008191.
Minimálna kúpna cena: nie je určená

Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní
Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane ten
záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca podaním ponuky akceptuje
podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.

Kúpna cena :
Minimálna kúpna cena v III. kole ponukového konania na základe uznesenia Okresného súdu Nitra č.k. 31K/7/2011
- 314 a záväzného pokynu Okresného súdu Nitra uloženého správcovi na speňaženie majetku úpadcu nie je
určená. Správca oprávnený predať pohľadávku za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu, pričom najvyššiu ponuku
odsúhlasí správcovi zástupca veriteľov.
V prípade zamietnutia/neodsúhlasenia najvyššej ponuky zástupcom veriteľov, určí zástupca veriteľov ďalší postup
speňaženia tejto súpisovej zložky majetku.
Záujemca zloží na správcovský účet zábezpeku vo výške 10 % z navrhovanej kúpnej ceny a to najneskôr do
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Formálne náležitosti ponuky :
Ponuka musí byť písomná a musí obsahovať meno, priezvisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo, IČO
záujemcu, výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra, nie starší ako 90 dní.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu : JUDr. Zuzana Szabóová,
správca, L. Kassáka č. 8, 940 01 Nové Zámky, s jasným označením „KONKURZ - Ing. Vendelín Ferenczi. NEOTVÁRAŤ“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, nenesie správca zodpovednosť za
predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca podmienky nesplnil, pokiaľ veriteľský výbor neurčí inak.

Vecné náležitosti ponuky :
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Výška ponúknutej kúpnej ceny a spôsob úhrady.
Osvedčenie o zabezpečení ponúkanej kúpnej ceny ( výpis z účtu záujemcu alebo príkaz na úhradu ).

Lehota na podávanie ponúk :
Lehota na podávanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku. Prvým
dňom lehoty je deň nasledujúci po dni, kedy je ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku a posledným
dňom je 15.deň( vrátane ) do 15.00 hod.

Ďalšie podmienky a náležitosti, požadované správcom
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na najvyššiu z
predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky náležitosti a to z vlastného
podnetu a so súhlasom veriteľského výboru, alebo na podnet veriteľského výboru.
Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah. Pokiaľ nedôjde
k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky a zložil
zábezpeku na správcovský účet a ktorý súčasne poskytne najvyššiu finančnú ponuku, pri dodržaní minimálnej
kúpnej ceny.
Správca neporušené obálky otvorí do 10 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk. Vyhodnotenie ponúk
sa vykoná najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania obálok.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk, pokiaľ
ďalej nie je uvedené niečo iné.
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, správca spíše so záujemcom bez zbytočného odkladu
zmluvu o prevode, ktorej predmetom bude majetok, o ktorý záujemca v ponukovom konaní prejavil záujem a to
Peňažná pohľadávka: MVDr. Juraj Tamáši - FOOD Trade plus, Dunajská Streda, Rozsudok Okresného súdu zo
dňa 03.03.2008, právoplatný 16.04.2008, vykonateľný 21.04.2008, súpisová hodnota: 54.426,97 €.

Podmienkou uzavretia zmluvy o prevode je splnenie oboch týchto podmienok :
1. Súhlas zástupcu veriteľov s odpredajom konkrétnemu záujemcovi. Pokiaľ zástupca veriteľov nedá
súhlas na uzavretie zmluvy, správca oznámi úspešnému uchádzačovi, že ponuku odmieta.
2. Úhrada ponúkanej kúpnej ceny na správcovský účet v plnom rozsahu ( rozdiel medzi zábezpekou a
ponúkanou kúpnou cenou ),
Zmluva o prevode so záujemcom nebude uzavretá, ak kúpna cena nebude uhradená na správcovský účet v plnom
rozsahu. Ak nebude uhradená kúpna cena víťazného záujemcu v plnom rozsahu ani v ďalšej primeranej lehote,
určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu o prevode, alebo
ju neuzavrie ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené.
Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu tohto
kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy alebo ponukového konania, na
uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal a to z
dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takému záujemcovi vo výške zloženej
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dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takému záujemcovi vo výške zloženej
zábezpeky.
V prípade zmarenia tohto kola ponukového konania, alebo v prípade odstúpenia od zmluvy, alebo ak záujemca inak
znemožní vykonať riadne účel zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto
ponukového konania a podaním vlastného návrhu zaviazal, správca vyhlási ďalšie kolo ponukového konania.
Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa majetku, je možné prerokovať osobne, telefonicky alebo mailom so
správcom. V správcovskej kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa ponúkaného majetku a zistiť aj
prípadné skutočnosti, týkajúce sa majetku a to po predchádzajúcom telefonickom, alebo mailovom dohovore.
Adresa správcovskej kancelárie, ktorá ponukové konanie vyhlásila je : JUDr. Zuzana Szabóová, správca,
L.Kassáka č.8, 940 01 Nové Zámky. Číslo telefónu : 0948 097 397. Mailová adresa :
szaboova.spravca@gmail.com.
Správcovský účet úpadcu je vedený vo VÚB a.s., číslo účtu: SK20 0200 0000 0029 5673 2053.

V Nových Zámkoch, dňa 26.10.2016

JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K025820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Chochula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blesovce 46, 956 01 Blesovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szabóová
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/19/2016 S 1525
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/19/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Zuzana Szabóová, správca majetku úpadcu: – Marek Chochula, nar. 15.12.1983, bytom 956 01 Blesovce 46,
zvoláva v zmysle ust. § 34 ZKR prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 02.12.2016 o 11,00 hod. v Nových
Zámkoch na ulici L.Kassáka č.8., tel.č. 0948 097 397
Program schôdze veriteľov je nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezentácia, otvorenie schôdze veriteľov
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze veriteľov
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu podľa ustanovenia § 36 ZoKR
Záver

Právo účasti na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má
veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti.
Veritelia fyzické osoby sú povinní pri prezentácií predložiť doklad totožnosti, veritelia právnické osoby aktuálny výpis
z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho
orgánu. Zástupcovia veriteľov sú povinní predložiť plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa, a doklad
totožnosti.
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V Nových Zámkoch, dňa 26.10.2016
JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K025821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Michlo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuraľany 122, 935 64 Kuraľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/78/2015 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/78/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
popis: v zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
súpisová hodnota a mena: 81,36 €

V Nitre, dňa 09.11.2016

JUDr. Andrea Pállová, správca

K025822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Csanková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. Hostinského 12/38, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1 K 67/2014 S69
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 67/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky z dôchodku úpadcu vo výške, ako ich je možné postihnúť výkonm rozhodnutia, za mesiac marec 2016 až
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Zrážky z dôchodku úpadcu vo výške, ako ich je možné postihnúť výkonm rozhodnutia, za mesiac marec 2016 až
október 2016 á 3,09 €, t.j. v celkovej výške 24,72 €.

Vo Zvolene 9.11.2016
JUDr. Ivana Gajdošíková

K025823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DIOS Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerská 3, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 225 576
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 4/1234, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30K/31/2013,S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/31/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE

JUDr. Igor Varga, správca
sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, Značka správcu S898
tel: 0915 951 000, igor.varga@trenet.sk

ako dražobník v súlade s obsahom ustanovenia § 17 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
v platnom znení 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 ) vyhlasuje konanie
dražby zverejnením tohto oznámenia o dražbe :

Dražobník

JUDr. Igor Varga, správca
so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, Značka správcu S898

Navrhovateľ dražby
JUDr. Igor Varga, správca
so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, Značka správcu S898
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Miesto, dátum a čas otvorenia dražby
Dražba sa uskutoční v kancelárii správcu JUDr. Igor Varga, správca so
sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov

Otvorenie dražby sa vykoná dňa 16.12.2016 v čase o 9.30 hod.

Označenie dražby
Jedná sa o prvú dražbu.

Predmet dražby a jeho opis

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, katastrálne územie
Hurbanovo
- Pozemok reg. E parc. č. 1099/16 – orná pôda o výmere 40000 m2, SR, okres Komárno, obec Hurbanovo, k.ú.
Hurbanovo, LV č. 1547, spoluvlastnícky podiel 1/1

Všeobecná hodnota tejto nehnuteľnosti bola znaleckým posudkom č. 184/2015 zo dňa 30.08.2015 znalcom Ing.
Ostrožovičom, určená na sumu 24 512 EUR.

- Pozemok reg. E parc. č. 1099/40 – orná pôda o výmere 40000 m2, SR, okres Komárno, obec Hurbanovo, k.ú.
Hurbanovo, LV č. 1547, spoluvlastnícky podiel 1/1
Všeobecná hodnota tejto nehnuteľnosti bola znaleckým posudkom č. 184/2015 zo dňa 30.08.2015 znalcom Ing.
Ostrožovičom, určená na sumu 24 512 EUR.

Predmetné pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce. Pozemky určené na podnikanie,
vedené ako orná pôda s prístupom. Pozemky umiestnené na rovine hneď za katastrom mesta Hurbanovo v blízkosti
benzínovej pumpy. Pôvodne mali slúžiť na výstavbu prevádzkového areálu.

Na predmete dražby – pozemkoch, viaznu nasledovné práva a záväzky. K pozemkom reg. E parc. č.
1099/16,
1099/40,
je
zriadené
záložné
právo
rozhodnutím
o
zriadení
záložného
práva
9200502/5/845191/2014/Guni, 9200502/5/848239/2014/Guni zo dňa 5.3.2014, Z-2207/14, Z-2208/14 v prospech
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9200502/5/845191/2014/Guni, 9200502/5/848239/2014/Guni zo dňa 5.3.2014, Z-2207/14, Z-2208/14 v prospech
Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava na zabezpečenie daňového nedoplatku na 'C' parc.č. 2540/1,
2541, 2542 a na stavby:výrobňa mäsových sp.s.č. 1371 na 'C' parc.č. 2541,dom s.č. 1372 na 'C' parc.č. 2542 na 'E'
parc.č. 1099/16, 1099/40

Účastník dražby
Účastníkom dražby je osoba prítomná na dražbe, ktorá sa dostavila s cieľom urobiť podanie a spĺňa podmienky
ustanovené zákonom o dobrovoľných dražbách a zároveň spĺňa podmienky zákona č. 140/2014 Z.z. v platnom
znení § 3 zák., nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie
Najnižšie podanie v prvom kole dražby stanovené na 100% všeobecnej hodnoty majetku určenej znaleckým
posudkom.
Minimálne prihodenie, ktoré môže účastník dražby urobiť je vo výške 30% zo sumy najnižšieho podania
stanoveného pre príslušné kolo dražby.

Dražobná zábezpeka
Výška dražobnej zábezpeky je pri nehnuteľnostiach 500 EUR. Dražobnú zábezpeku je možné zložiť :
a. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. ú. SK47 1111 0000 0066 1582 0053 vedenom
v UniCredit Bank, a.s. s variabilným symbolom čísla dražby 100000 alebo
v hotovosti – b) do dňa konania dražby do pokladne dražobníka v jeho sídle na adrese Hviezdoslavova
1234/4, 075 01 Trebišov
c) v deň konania dražby do pokladne dražobníka v jeho sídle na adrese Hviezdoslavova
1234/4, 075 01 Trebišov
d) bankovou zárukou.
Dražobnú zábezpeku je potrebné zložiť do otvorenia dražby. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani
platobnou kartou.

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky
Dokladom preukazujúcim zloženie dražobnej zábezpeky sú :
1. Originálne vyhotovenie výpisu z účtu preukazujúce odpísanie finančných prostriedkov vo výške dražobnej
zábezpeky z účtu účastníka dražby na účet dražobníka.
2. Peňažným ústavom potvrdený doklad preukazujúci vloženie sumy zodpovedajúcej dražobnej zábezpeky na
účet dražobníka.
3. Originálne vyhotovenie listiny o bankovej záruke.
4. Príjmový pokladničný doklad preukazujúci zaplatenie dražobnej zábezpeky do pokladne dražobníka.

Vrátenie dražobnej zábezpeky
Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil,
zloženú dražobnú zábezpeku.
Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil,
dražobník bez zbytočného odkladu vrátiť účastníkovi dražby.
V prípade upustenia od dražby vráti dražobník zložené dražobné zábezpeky bez zbytočného odkladu.
Dražobnú zábezpeku, ktorá bola zložená bezhotovostným prevodom na účet dražobníka, alebo ktorá bola zložená
v hotovosti do dňa konania dražby, bude vrátená bezhotovostným prevodom na účet neúspešného účastníka
dražby bez zbytočného odkladu.
Dražobná zábezpeka, ktorá bola zložená v hotovosti v deň konania dražby, bude vrátená neúspešnému účastníkovi
dražby v hotovosti po vykonaní dražby.

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením
Cenu dosiahnutú dražbou nie je možné dodatočne znížiť.
Dražobná zábezpeka sa započíta vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny dosiahnutej
vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby v hotovosti do pokladne
dražobníka alebo bezhotovostným
prevodom na účet dražobníka č. ú. SK47 1111 0000 0066 1582 0053 vedenom v UniCredit Bank, a.s.,
s variabilným symbolom čísla dražby 100000.
Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je
vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote do 15 dní od skončenia dražby. Cenu
dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.

Obhliadka predmetu dražby, organizačné opatrenia
Prvá obhliadka predmetu dražby sa uskutoční dňa 15.12.2016 o 10.00 hod.
Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení sa na tel. čísle dražobníka 0915 951 000 v čase najmenej 24
hodín pred určeným termínom obhliadky.

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi
Predmet dražby odovzdá dražobník alebo osoba oprávnená konať v jeho mene vydražiteľovi bez zbytočných
prieťahov najneskôr do 7 dní po riadnom a včasnom zaplatení ceny dosiahnutej vydražením na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa bez
zbytočných prieťahov. Vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí. Zápisnicu o odovzdaní predmetu
dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice
dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu
podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto
osobe. Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia
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osobe. Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia
predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis
stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádza pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na
predmete dražby. Dražobník oznámi prechod vlastníckeho práva k predmetu dražby na vydražiteľa tretím osobám
bez zbytočného odkladu. 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. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa
dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v
súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo
škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradí vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k
predmetu dražby udelením príklepu.

Osvedčenie priebehu dražby
Priebeh dražby bude osvedčovať notár v súlade so zákonom o dobrovoľných dražbách.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona o dobrovoľných dražbách
Ods. 2 uvedeného zákonného ustanovenia : 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
okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu
alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa
osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
Odsek 3 uvedeného zákonného ustanovenia : Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná
oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
Ods. 4 uvedeného zákonného ustanovenia : Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú
navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
Ods. 5 uvedeného zákonného ustanovenia : Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú,
účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Ods. 6 uvedeného zákonného ustanovenia : Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného
začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom
istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako
vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

V Trebišove dňa 09.11.2016

Dražobník : JUDr. Igor Varga, správca KP DIOS Slovakia, s.r.o.
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Navrhovateľ dražby: JUDr. Igor Varga, správca KP DIOS Slovakia, s.r.o.

K025824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Skupeňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lalinok 38, 013 31 Divinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.9.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2K/38/2013/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/38/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

JUDr. Michal Brož správca so sídlom kancelárie: A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, ako správca konkurznej
podstaty úpadcu Mária Skupeňová, nar.: 9.9.1961, Lalinok č. 38, 013 31 Divinka, v konkurznom konaní vedenom
na Okresnom súde v Žiline č.k.: 2K/38/2013, týmto podľa ustanovenia § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate. Zároveň
správca oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
Poučenie: Veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia tohto oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u
správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V Ružomberku, 9.11.2016
JUDr. Michal Brož, správca

K025825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Provit SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pražská 11, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 762 300
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tuhovčák
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/2/2016-S2
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3R/2/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru

v reštrukturalizačnom konaní dlžníka: Provit SK, s.r.o., so sídlom Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 36 762 300,
zapísaný v: obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 45397/B (ďalej aj ako len
“Dlžník“), vedenom pred Okresným súdom Bratislava I, č.k. 3R/2/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3R/2/2016
Miesto konania:
miestnosť Forte na prízemí hotela VIENNA HOUSE EASY
CHOPIN BRATISLAVA, Galvaniho 28, 821 04 Bratislava
Dátum, čas:

7.11.2016, 12:30 hod.

Prítomní členovia veriteľského výboru:
1. Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, IČO 00 686 930, zast. Ing. Janou Juráškovou, na základe
poverenia
2. LUKROM, spol. s r.o., IČO: 181 88 281, zast. JUDr. Tomáš Pavlíček, prokurista
3. GAMEX TRADING s.r.o., IČO: 31 443 265, zast. Ing. Jozef Öszi , konateľ

Ďalší prítomní:
1. správca Dlžníka JUDr. Jozef Tuhovčák, so sídlom kancelárie Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, značka správcu
S207

Program:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Určenie lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka
4. Rôzne
5. Záver

Ad 1/ Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Zasadnutie veriteľského výboru zvolal správca Dlžníka (ďalej len „zvolávateľ“) v zmysle § 128 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „ZKR“). V zmysle § 128 ods. 2 ZKR je veriteľský výbor uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina jeho
členov, pričom každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Zvolávateľ skonštatoval, že na zasadnutí veriteľského
výboru sú prítomní 3 členovia veriteľského výboru, t.j. veriteľský výbor je uznášaniaschopný.

Ad 2/ Voľba predsedu veriteľského výboru
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Zvolávateľ požiadal členov veriteľského výboru, aby si zvolili predsedu veriteľského výboru. Členovia veriteľského
výboru navrhli na predsedu veriteľského výboru veriteľa spoločnosť Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie
3, 811 06 Bratislava 1, IČO 00 686 930.

Výsledky hlasovania:
Za:

3 hlasy Tatra banka, a.s., LUKROM, spol. s r.o., GAMEX TRADING s.r.o.

Zdržal sa:

0 hlasov

Proti:

0 hlasov

Na základe výsledku hlasovania prijal veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka nasledovné

u z n e s e n i e č. 1:
„Veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka zvolil za predsedu veriteľského výboru Tatra banku, a.s..“

Ad 3/ Určenie lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka

Podľa § 144 ZKR musí byť záverečný návrh plánu predložený na predbežné schválenie veriteľskému výboru do 90
dní od povolenia reštrukturalizácie. Na odôvodnenú žiadosť predkladateľa plánu môže veriteľský výbor túto lehotu o
60 dní predĺžiť. Reštrukturalizácia Dlžníka bola povolená Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa
04.05.2016, sp. zn. 3R/2/2016, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 89/2016 dňa 10.05.2016. Zákonná
lehota na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu veriteľskému výboru teda uplynula dňa
07.08.2016. Aj v prípade, že by lehota na predloženie záverečného návrhu plánu bola veriteľským výborom bola
predĺžená, Dlžník by bol pri riadnom priebehu reštrukturalizácie bol povinný predložiť záverečný návrh plánu
veriteľskému výboru najneskôr 06.10.2016. Vzhľadom na skutočnosť, že ZKR lehotu na predloženie záverečného
návrhu plánu neupravuje inak ako v nadväznosti na uplynutie 90 dní od povolenia reštrukturalizácie a teda
záverečný návrh plánu má Dlžník mať ku dňu konania tejto schôdze už dlhšiu dobu pripravený, veriteľský výbor
hlasoval o určení lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka veriteľskému
výboru, pričom členovia veriteľského výboru navrhli, aby bol Dlžník povinný predložiť veriteľskému výboru
záverečný návrh reštrukturalizačného plánu Dlžníka v lehote do 14.11.2016.

Následne predseda veriteľského výboru dal hlasovať o prijatí uznesenia v nasledovnom znení:

„Veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka určuje Dlžníkovi lehotu do 14.11.2016 na predloženie záverečného
návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka na predbežné schválenie veriteľskému výboru.“

Výsledky hlasovania:
Za:

3 hlasy Tatra banka, a.s., LUKROM, spol. s r.o., GAMEX TRADING s.r.o.

Zdržal sa:

0 hlasov
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0 hlasov

Na základe výsledku hlasovania prijal veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka nasledovné

u z n e s e n i e č. 2:
„Veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka určuje Dlžníkovi lehotu do 14.11.2016 na predloženie záverečného
návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka na predbežné schválenie veriteľskému výboru.“

Ad4/ Rôzne

V rámci bodu rôzne diskutovali členovia veriteľského výboru o spôsobe notifikácie Dlžníka ohľadom povinnosti
Dlžníka vyplývajúcej z uznesenia č. 2 prijatého veriteľským výborom na dnešnej schôdzi veriteľského výboru,
nakoľko sa Dlžník, jeho štatutárny orgán ani žiadna ním poverená osoba v rozpore s povinnosťou vyplývajúcej mu z
§ 126 ods. 2 ZKR nezúčastnil schôdze veriteľov a následne ani schôdze veriteľského výboru. Keďže sa schôdze
veriteľského výboru zúčastnil aj správca Dlžníka, členovia veriteľského výboru navrhli, aby bol správca povinný
telefonicky, emailom alebo iným vhodným spôsobom bezodkladne oznámiť Dlžníkovi, že v zmysle uznesenia č. 2
prijatého veriteľským výborom je Dlžník povinný predložiť veriteľskému výboru záverečný návrh reštrukturalizačného
plánu Dlžníka v lehote do 14.11.2016.

Následne predseda veriteľského výboru dal hlasovať o prijatí uznesenia v nasledovnom znení:

„Veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka určuje správcovi Dlžníka JUDr. Jozefovi Tuhovčákovi povinnosť
telefonicky, emailom alebo iným vhodným spôsobom bezodkladne oznámiť Dlžníkovi, že v zmysle uznesenia č. 2
prijatého veriteľským výborom na schôdzi dňa 07.11.2016 je Dlžník povinný predložiť veriteľskému výboru
záverečný návrh reštrukturalizačného plánu Dlžníka v lehote do 14.11.2016.“

Výsledky hlasovania:
Za:

3 hlasy Tatra banka, a.s., LUKROM, spol. s r.o., GAMEX TRADING s.r.o.

Zdržal sa:

0 hlasov

Proti:

0 hlasov

Na základe výsledku hlasovania prijal veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka nasledovné

u z n e s e n i e č. 3:
„Veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka určuje správcovi Dlžníka JUDr. Jozefovi Tuhovčákovi povinnosť
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„Veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka určuje správcovi Dlžníka JUDr. Jozefovi Tuhovčákovi povinnosť
telefonicky, emailom alebo iným vhodným spôsobom bezodkladne oznámiť Dlžníkovi, že v zmysle uznesenia č. 2
prijatého veriteľským výborom na schôdzi dňa 07.11.2016 je Dlžník povinný predložiť veriteľskému výboru
záverečný návrh reštrukturalizačného plánu Dlžníka v lehote do 14.11.2016.“

Správca Dlžníka JUDr. Jozef Tuhovčák potvrdil, že bude telefonicky dňa 08.11.2016 kontaktovať Dlžníka ohľadom
povinnosti vyplývajúcej mu z uznesenia č. 2 veriteľského výboru.

V rámci bodu Rôzne ďalej členovia veriteľského výboru aj v nadväznosti na požiadavku viacerých veriteľov na
schôdzi veriteľov, navrhli vyžiadať od Dlžníka účtovné závierky Dlžníka k:
i. dátumu podania návrhu na povolenie reštrukturalizácie a
ii. k 31.12.2015 a
iii. k 07.11.2016.

Následne predseda veriteľského výboru dal hlasovať o prijatí uznesenia v nasledovnom znení:

„Veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka určuje Dlžníkovi povinnosť predložiť veriteľskému výboru v lehote do
14.11.2016:
i. účtovnú závierku Dlžníka k dátumu podania návrhu na povolenie reštrukturalizácie a
ii. účtovnú závierku Dlžníka k 31.12.2015 a
iii. účtovnú závierku Dlžníka k 07.11.2016.“

Výsledky hlasovania:
Za:

3 hlasy Tatra banka, a.s., LUKROM, spol. s r.o., GAMEX TRADING s.r.o.

Zdržal sa:

0 hlasov

Proti:

0 hlasov

Na základe výsledku hlasovania prijal veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka nasledovné

u z n e s e n i e č. 4:
„Veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka určuje Dlžníkovi povinnosť predložiť veriteľskému výboru v lehote do
14.11.2016:
i. účtovnú závierku Dlžníka k dátumu podania návrhu na povolenie reštrukturalizácie a
ii. účtovnú závierku Dlžníka k 31.12.2015 a
iii. účtovnú závierku Dlžníka k 07.11.2016.“
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Keďže sa Dlžník, jeho štatutárny orgán ani žiadna ním poverená osoba v rozpore s povinnosťou vyplývajúcej mu z §
126 ods. 2 ZKR nezúčastnil schôdze veriteľov a následne ani schôdze veriteľského výboru, a keďže sa schôdze
veriteľského výboru zúčastnil správca Dlžníka, členovia veriteľského výboru navrhli, aby bol správca povinný
telefonicky, emailom alebo iným vhodným spôsobom bezodkladne oznámiť Dlžníkovi, že v zmysle uznesenia č. 4
prijatého veriteľským výborom je Dlžník povinný predložiť veriteľskému výboru v lehote do 14.11.2016 účtovnú
závierku Dlžníka k dátumu podania návrhu na povolenie reštrukturalizácie, účtovnú závierku Dlžníka k 31.12.2015 a
účtovnú závierku Dlžníka k 07.11.2016.

Následne predseda veriteľského výboru dal hlasovať o prijatí uznesenia v nasledovnom znení:

„Veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka určuje správcovi Dlžníka JUDr. Jozefovi Tuhovčákovi povinnosť
telefonicky, emailom alebo iným vhodným spôsobom bezodkladne oznámiť Dlžníkovi, že v zmysle uznesenia č. 4
prijatého veriteľským výborom na schôdzi dňa 07.11.2016 je Dlžník do 14.11.2016 povinný predložiť veriteľskému
výboru Dlžníka:
i. účtovnú závierku Dlžníka k dátumu podania návrhu na povolenie reštrukturalizácie a
ii. účtovnú závierku Dlžníka k 31.12.2015 a
iii. účtovnú závierku Dlžníka k 07.11.2016.“

Výsledky hlasovania:
Za:

3 hlasy Tatra banka, a.s., LUKROM, spol. s r.o., GAMEX TRADING s.r.o.

Zdržal sa:

0 hlasov

Proti:

0 hlasov

Na základe výsledku hlasovania prijal veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka nasledovné

u z n e s e n i e č. 5:
„Veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka určuje správcovi Dlžníka JUDr. Jozefovi Tuhovčákovi povinnosť
telefonicky, emailom alebo iným vhodným spôsobom bezodkladne oznámiť Dlžníkovi, že v zmysle uznesenia č. 4
prijatého veriteľským výborom na schôdzi dňa 07.11.2016 je Dlžník do 14.11.2016 povinný predložiť veriteľskému
výboru Dlžníka:
i. účtovnú závierku Dlžníka k dátumu podania návrhu na povolenie reštrukturalizácie a
ii. účtovnú závierku Dlžníka k 31.12.2015 a
iii. účtovnú závierku Dlžníka k 07.11.2016.“

Správca Dlžníka JUDr. Jozef Tuhovčák potvrdil, že bude telefonicky dňa 08.11.2016 kontaktovať Dlžníka ohľadom
povinnosti vyplývajúcej mu z uznesenia č. 4 veriteľského výboru.
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Ad 5/ Záver
Na záver sa zvolávateľ poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť a ukončil zasadnutie veriteľského výboru.

____________________________
Tatra banka, a.s.
predseda veriteľského výboru
Ing. Jana Jurášková

K025826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DIOS Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerská 3, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 225 576
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 4/1234, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30K/31/2013,S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/31/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Igor Varga, so sídlom Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov ako správca úpadcu: DIOS Slovakia, s.r.o.,
so sídlom Gemerská 3, 040 11 Košice, IČO: 36 225 576, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu,
Okresného súdu Košice I. vyhlasuje v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov verejné ponukové konanie na predaj majetku úpadcu.
Predmet ponukového konania: Predmetom ponukového konania je hnuteľný majetok úpadcu, stroje, samostatné
veci umiestnené v prevádzke Hurbanovo, ktorý súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku pod nasledovnými
súpisovými položkami:

Por. č. 22, inv.č. nie je pridelené Piestová narážačka Schrofner v účtovnej evidencii od – nezistené za OCS
7794,46€
VŠH = 7180,-€
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Por. č. 30, inv.č. 20000059 Vyškvarovací kotol v účtovnej evidencii od 12.9.2011 za OCS 41833,-€
VŠH = 2322,-€

Por. č. 31, inv.č. 20000060 Vyškvarovací kotol v účtovnej evidencii od 12.9.2011 za OCS 41833,-€
VŠH = 2322,-€
Všeobecná hodnota hnuteľných vecí stanovená dodatkom č. 1/2015 k znaleckému posudku č. 3/2015 zo dňa
22.09.2015 znalcom Ing. Danielom Fabiánom, .

2. Podmienky ponukového konania:
2.1.
Termín obhliadky predmetu ponukového konania je možné dohodnúť so správcom telefonicky na vyššie
uvedenom telefónnom čísle 0915 951 000.
2.2.
Záujemca je povinný uhradiť zábezpeku vo výške 25 % z ponúkanej kúpnej ceny na účet úpadcu vedený
v UniCredit Bank Slovakia, a.s., č.ú. IBAN: SK47 1111 0000 0066 1582 0053, VS 200000 Za riadne a včas
uhradenú zábezpeku sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet úpadcu najneskôr v posledný deň
určený na doručovanie ponúk.
2.3
Za najúspešnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami ponukového konania. Ponuka záujemcu môže byť považovaná za úspešnú ponuku, len v prípade
ak oprávnená osoba po oznámení ponuky s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou výšku kúpnej ceny a ponuku
správcovi odsúhlasí.
2.4.
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku na adresu správcu: JUDr. Igor Varga,
správca, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov. Lehota na predkladanie ponúk je 14 dní a začína plynúť deň
nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí 14-ty deň od zverejnenia
o 15:30 hod.. V prípade, že 14-ty deň prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší
pracovný deň. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty na prekladanie ponúk sa nebude
považovať za riadne doručenú.
2.5.

Podmienka predaja: podľa jednotlivých položiek.

3. Náležitosti ponuky:
3.1.
Záujemca je povinný doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZNÉ
KONANIE sp. zn.: 30K/31/2013 DIOS Slovakia, s.r.o., IČO 36 225 576, Gemerská 3, 040 11 Košice,
3.2. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania.
3.3.
späť.

Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani vziať

3.4.

Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:

3.4.1. nezameniteľné označenie záujemcu – Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi je potrebné uviesť meno,
priezvisko, bydlisko. Pri fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné predložiť fotokópiu živnostenského, prípadne iného
oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné predložiť fotokópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti nie
staršiu ako 1 mesiac.
3.4.2. označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní,
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3.4.3. návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní,
3.4.4. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zábezpeky,
3.4.5. kontaktné údaje záujemcu
3.4.6. uvedenie bankového spojenia a čísla účtu.
4.

Vyhodnotenie ponúk:

4.1.
Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk najneskôr v posledný deň
lehoty, sa neprihliada.
4.2.

Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom uvedeným v bode 3.1. sa neprihliada.

4.3.

Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 3.4 sa neprihliada.

4.5.

Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.

4.6.
Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom najneskôr 10 deň po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk v sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam. Víťaznú ponuku správca
vyhodnotí do 5 dní od otvorenia obálok. Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky vyhodnotí, ponuka
záujemcu môže byť považovaná za úspešnú ponuku, len v prípade, ak veriteľský výbor po oznámení ponuky
s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou, výšku kúpnej ceny a ponuku správcovi odsúhlasí.
4.7.
V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov,
prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
4.8.
O skutočnostiach podľa bodu 4.6 ako aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada podľa bodu 4.1 až 4.5vyhotoví správca úradný záznam.
4.9.
Správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch vyhodnocovania
ponúk všetkých záujemcov, ako aj oprávnenú osobu a súd.
4.10. Správca je povinný bezodkladne po vyhodnotení ponúk a predchádzajúcom súhlase oprávnenej osoby
vyzvať záujemcu víťaza na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Ak záujemca po výzve správcu neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu najneskôr do 5 dní od tejto výzvy,
záujemcom zložená zábezpeka prepadá v prospech konkurznej podstaty a považuje sa za výťažok zo speňaženia
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa.
4.11. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zábezpeky vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponuky.

JUDr. Igor Varga,
správca KP

K025827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Števčaťová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Wuppertálska č. 9, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1967
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Cukrovarská 32/2, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/6/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I
26K/6/2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
Advisors k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Cukrovarská 32/2, 075 01 Trebišov, správca úpadcu: Iveta
Števčaťová, nar. 02.12.1967, bytom Wuppertálska č. 9, 040 23 Košice, č. k. 26K/6/2016 v zmysle ustanovenia § 28
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bola do zoznamu pohľadávok zapísaná
nasledovná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

Poradové číslo v zozname pohľadávok: P1
Veriteľ: Všeobecná úverová banka, a.s.
Prihlásená suma: 27.004,28 Eur

Advisors k.s.
správca

K025828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Válek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolnomajerská 172/9, 900 28 Zálesie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1944
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/1/2010-S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/1/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
typ súpis. zložky

popis súpisovej zložky

súpisová hodnota

iná majetková hodnota

zrážka z dôchodku úpadcu za mesiac október 2016

99,12 EUR

K025829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Števčaťová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Wuppertálska č. 9, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1967
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Cukrovarská 32/2, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/6/2016 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
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Okresný súd Košice I
26K/6/2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
Advisors k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Cukrovarská 32/2, 075 01 Trebišov, správca úpadcu: Iveta
Števčaťová, nar. 02.12.1967, bytom Wuppertálska č. 9, 040 23 Košice, č. k. 26K/6/2016 v zmysle ustanovenia § 28
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bola do zoznamu pohľadávok zapísaná
nasledovná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

Poradové číslo v zozname pohľadávok: P2
Veriteľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Wuppertálska 5, 7, 9, 11 v Košiciach
Prihlásená suma: 496,19 Eur

Advisors k.s.
správca

K025830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimko Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Višňová 2934/14, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomír Bugáň
Sídlo správcu:
Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/45/2015 S1238
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/45/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Vyhlásenie 2. kola verejného ponukového konania
V súlade so záväznými pokynmi zástupcu veriteľov zo dňa 13.6.2016 a 30.6.2016 vyhlasujem 2. kolo verejného
ponukového konania na predaj hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu. Speňažovaný
hnuteľný majetok tvorí nasledovná súpisová zložka:
·

Súpisová zložka majetku č. 5: Popis: EDER príves špeciálny nákladný na prepravu vozidiel, v súp. hodnote
2.000,- Eur.

Verejné ponukové konanie sa uskutoční za týchto podmienok:
1. Záujemca doručí správcovi záväznú cenovú ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné
ponukové konanie – konkurz 4K/45/2015 – neotvárať“ najneskôr do 25.11.2016 na adresu správcu: Mgr.
Ľubomír Bugáň, správca konkurznej podstaty, Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava.
2. Ponúkaná kúpna cenu nesmie byť nižšia ako 90 % súpisovej hodnoty príslušnej súpisovej zložky. Pokiaľ
záujemca predloží viac ako jednu ponuku, prihliada sa na najvyššiu cenovú ponuku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Ponuka musí obsahovať:
a. označenie záujemcu: u právnických osôb - obchodné meno, sídlo, IČO u fyzických osôb - meno, priezvisko,
bydlisko, dátum narodenia,
b. označenie predmetu kúpy tak, aby ho bolo možné identifikovať podľa tohto zverejnenia,
c. výšku ponúkanej ceny,
d. doklad o zaplatení preddavku na kúpnu cenu vo výške 100 % navrhovanej kúpnej ceny,
e. označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti uhradený preddavok na
f. kúpnu cenu.
4. Na ponuku, ktorá neobsahuje všetky náležitosti, sa neprihliada. Riadne doručená ponuka je záväzná až do
skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť.
5. Záujemca je povinný zložiť preddavok na kúpnu cenu vo výške 100 % navrhovanej kúpnej ceny na účet vedený v
Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. 0263183443/0900, do 25.11.2016. Preddavok bude v prípade úspechu záujemcu v
ponukovom konaní započítaný na úhradu kúpnej ceny.
6. Otváranie obálok sa uskutoční v sídle správcu dňa 28.11.2016 o 10.00 hod.
7. Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splní podmienky a ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu.
8. V prípade, že záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný a v lehote určenej správcom neuzatvorí so
správcom kúpnu zmluvu na príslušnú súpisovú zložku majetku, je povinný zaplatiť pokutu vo výške 20 % z ním
navrhovanej kúpnej ceny.
9. Bližšie informácie k predávanému majetku si záujemcovia môžu vyžiadať na emailovej adrese
jagelcakova@bugan.sk alebo na telefónnom čísle +421(2)48245245.
Mgr. Ľubomír Bugáň, správca

K025831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HC LEV Poprad, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 4052/59, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 505 480
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
Sídlo správcu:
Mierová 2529/87, 066 52 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/12/2012 S1396
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/12/2012
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť čiastková rozvrh
zo všeobecnej podstaty
Správca úpadcu týmto per analogiam v zmysle ust. §96 ods. 2 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii Z. z.
v platnom znení (ďalej len „ZKR“), oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a
zámer zostaviť čiastkový rozvrh zo všeobecnej podstaty podľa ustanovenia §98 ods. 2 ZKR.
Poučenie podľa ust. § 96 ods. 3 a 4 ZKR:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená
do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
rozsahu určenom správcom.
Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu č. 1K/12/2012 S1396 a je možné doň
nahliadať po predchádzajúcej dohode e-mailom na: spravca@nincak.sk v úradných hodinách v sídle správcu.
V Humennom, dňa 08.11.2016
___________________________
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
Správca konkurznej podstaty
zn. správcu S1396

K025832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Lonc " v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zadný Dielec 907/7, 010 09 Žilina - Bytčica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1965
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/11/2016/S 1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/11/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

AKTUALIZÁCIA: Doplnenie súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Sberbank Slovensko, a.s.
HNUTEĽNÝ MAJETOK
por.č. Popis

Stav/inventárne číslo/výrobné
číslo

MJ Počet súp. Hodnota

1.

Plávajúca podlaha

Neuvedené

m2

450

2.

Svietidlá

Neuvedené

ks

30

3.

Svietidlá

Neuvedené

ks

15

4.

Drev.palety

Neuvedené

ks

30

5.

Kuch.drezy

Neuvedené

ks

2

6.

Kuch.dvierka fólievané rôzne rozmery a farby

Neuvedené

m2

200

7.

Úchytky

Neuvedené

ks

1000

8.

Drevotrieska LAMINO

Neuvedené

m2

370

9.

Sololit

Neuvedené

m2

80

2 250,00
€
450,00
€
300,00
€
150,00
€
90,00
€
2 000,00
€
500,00
€
1 500,00
€
150,00
€
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10.

Prac.dosky

Neuvedené

bm 90

11.

Rezivo

Neuvedené

m2

3

12.

Lamely

Neuvedené

ks

300

13.

Sklo číre búrsené 36x46

Neuvedené

ks

130

14.

Sklo kôra 28x59

Neuvedené

ks

120

15.

Sklo číre búrsené 70x38

Neuvedené

ks

80

16.

Zrkadlo okrúhle

Neuvedené

ks

6

17.

Sklo číre 67x37

Neuvedené

ks

14

18.

Sklo číre 54x36

Neuvedené

ks

13

19.

Sklo číre 50x37

Neuvedené

ks

58

20.

Sklo číre 36x70

Neuvedené

ks

90

21.

Zrkadlo 35x155

Neuvedené

ks

8

22.

Lišta fóliovaná na dvierka

Neuvedené

bm 400

23.

Lišta ozdobná fóliová na rampu

Neuvedené

bm 1000

24.

Drôtený systím

Neuvedené

ks

20

25.

Úchytky reling

Neuvedené

ks

300

26.

Úchytky reling

Neuvedené

ks

30

27.

Plnovýsuv

Neuvedené

ks

100

28.

Lišty alumínové na prac.dosku

Neuvedené

ks

30

29.

Brúsny papier

Neuvedené

/

/

30.

materiál (šróby, panty, ....)

Neuvedené

ks

31.

Kuchynský stôl

Neuvedené

ks

2

32.

Vstavaná skriňa

Neuvedené

ks

1

33.

3-dielna skriňa

Neuvedené

ks

3

34.

Kuchyňa XÉNIA - červeno-sivá

Neuvedené

ks

1

35.

Kuchyňa BORENO - sivá

Neuvedené

ks

1

36.

Kuchyňa masívna

Neuvedené

ks

1

37.

Kuchyňa RIO

Neuvedené

ks

1

38.

Matrac

Neuvedené

ks

2

39.

Posteľ DIANA + 2x nočný stolík

Neuvedené

ks

1

40.

Kuchyňa JASMÍNA - vanilka dijón

Neuvedené

ks

1

41.

Kuchyňa hladká - slivková

Neuvedené

ks

1

42.

Komoda vysoká

Neuvedené

ks

1

43.

Toaletný stolík

Neuvedené

ks

1

44.

Kuchyňa - dub windy

Neuvedené

ks

1

1 000,00
€
1 050,00
€
104,00
€
360,00
€
400,00
€
350,00
€
90,00
€
55,00
€
40,00
€
180,00
€
360,00
€
172,00
€
1 400,00
€
2 100,00
€
1 400,00
€
600,00
€
150,00
€
260,00
€
120,00
€
300,00
€
200,00
€
200,00
€
300,00
€
650,00
€
1 850,00
€
1 100,00
€
1 200,00
€
700,00
€
120,00
€
300,00
€
1 650,00
€
600,00
€
120,00
€
100,00
€
600,00
€
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45.

Skriňa s nadstavcami

Neuvedené

ks

3

46.

Kucyňa hladká - breza

Neuvedené

ks

1

47.

Obývačka ATYP

Neuvedené

ks

1

48.

Písací stolík

Neuvedené

ks

2

49.

Kuchynský stôl

Neuvedené

ks

1

50.

Molitány

Neuvedené

ks

4

51.

Nadstavec

Neuvedené

ks

3

52.

Kancelársky nábytok zostava - sivá

Neuvedené

ks

1

53.

Sedacia súprava rohová

Neuvedené

ks

1

54.

Kancelárska zostava - buková

Neuvedené

ks

1

55.

Kalcelárska zostava - čerešňa

Neuvedené

ks

1

56.

Kancelárksa zostava - makasan

Neuvedené

ks

1

57.

Kancelárska zostava - čerešňa masív

Neuvedené

ks

1

58.

Kuchyňa - dub real

Neuvedené

ks

1

59.

Skrine 60, 61, 62A - DTD slivka

Neuvedené

ks

4

60.

Posteľ DIANKA - DTD rustikal

Neuvedené

ks

1

61.

Písací stôl - DTD rustikal

Neuvedené

ks

1

62.

Komoda č. 48 - DTD čerešňa

Neuvedené

ks

1

63.

Skrine č. 22, 22, 21 + nadstavce - buk+zrk.

Neuvedené

ks

6

64.

3-dielna skriňa š/210 + zrk. - DTD javor

Neuvedené

ks

1

65.

Rohová skriňa - DTD buk

Neuvedené

ks

1

66.

3-dielna sedačka s rozkl. + drev.rám + taburetka

Neuvedené

ks

1

67.

Posteľ manželská masív - čerešňa - komplet

Neuvedené

ks

1

68.

Kuchynská linka frézovaná - MDF jelša

Neuvedené

ks

1

69.

Kl. MYDIELKO - MDF čerešňa

Neuvedené

ks

1

70.

Kl.hladká - DTD slivka

Neuvedené

ks

1

71.

Kl. CARMEN - HDF čerešňa

Neuvedené

ks

1

72.

Kl.frézovaná - MDF dub windy

Neuvedené

ks

1

73.

Kl. BORNEO - DTD platinum

Neuvedené

ks

1

74.

Kl. BORNEO - DTD wehge + javor

Neuvedené

ks

1

75.

Kl. RIO - DTD, MDF čerešňa javor

Neuvedené

ks

1

76.

Kl. JASMÍNA - DTD + MDF orech DD + van.lesk

Neuvedené

ks

1

77.

sedačka Ivana

1

78.

Komoda č. 45 - DTD čerešňa

1

450,00
€
500,00
€
650,00
€
260,00
€
130,00
€
400,00
€
180,00
€
600,00
€
500,00
€
500,00
€
600,00
€
600,00
€
600,00
€
1 000,00
€
600,00
€
99,00
€
38,00
€
146,00
€
596,00
€
351,00
€
49,00
€
249,00
€
600,00
€
1 250,00
€
1 100,00
€
869,00
€
1 200,00
€
483,00
€
1 600,00
€
800,00
€
1 150,00
€
1 150,00
€
600,00
€
140,00
€
1 900,00
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79.

Kuchynská linka XÉNIA crema s pultom

Neuvedené

ks

1

80.

Kuchynská linka XÉNIA /JASMÍNA s pultom biela, čierna,
zelená

Neuvedené

ks

1

81.

Kuchynská linka XÉNIA biela. orech

Neuvedené

ks

1

82.

Kuchynská linka JAASMÍNA vanilka

Neuvedené

ks

1

83.

Kuchynská linka BORNEO platinm s pultom

Neuvedené

ks

1

84.

Kuchynská lina XÉNIA bilea

Neuvedené

ks

1

85.

Kuchynská linka XÉNIA bordová

Neuvedené

ks

1

86.

Kuchynská linka RIO

Neuvedené

ks

1

87.

Kuchynská linka BORNEO

Neuvedené

ks

1

88.

Posteľ PAŤA s matracmi

Neuvedené

ks

1

89.

Komoda SOFIA

Neuvedené

ks

1

90.

Nočné stolíky LUX

Neuvedené

ks

1

91.

Vstavaná skriňa - slivka

Neuvedené

ks

1

92.

Vstavaná srkiňa - škorica

Neuvedené

ks

1

93.

Vstavaná srkiňa LAKOBEL

Neuvedené

ks

1

94.

KUBO klasik

Neuvedené

ks

1

95.

KUBO sektor s roh.stolom

Neuvedené

ks

1

96.

Rozkladacia váľanda

Neuvedené

ks

1

97.

Toaletný stoík

Neuvedené

ks

1

98.

Kreslo PINOKIO

Neuvedené

ks

1

99.

3-dielna skriňa 210

Neuvedené

ks

1

100. Posteľ LAURA

Neuvedené

ks

1

101. Nočné stolíky mocca/crema

Neuvedené

ks

1

102. Set skríň so zásuvkami

Neuvedené

ks

1

103. Obývacia stena JAMAJKA

Neuvedené

ks

1

104. Masívna posteľ BLANKA s matracmi

Neuvedené

ks

1

105. Nočné sotlíky LUX

Neuvedené

ks

1

106. Komoda 48

Neuvedené

ks

1

107. Set skríň do rohu

Neuvedené

ks

1

108. Konferenčný stolík TREND

Neuvedené

ks

1

109. Rohová sedačka GAMA vzor

Neuvedené

ks

1

110. Kreslá koža

Neuvedené

ks

1

111. Rohová sedačka ODETA - kvety

Neuvedené

ks

1

112. Ovývací sektor KAPPA so stolíkom

Neuvedené

ks

1

1 900,00
€
1 700,00
€
765,00
€
1 700,00
€
1 800,00
€
1 500,00
€
1 100,00
€
800,00
€
1 100,00
€
710,00
€
213,00
€
96,00
€
464,00
€
700,00
€
800,00
€
329,00
€
703,00
€
277,00
€
110,00
€
105,00
€
361,00
€
459,00
€
129,00
€
698,00
€
435,00
€
550,00
€
82,00
€
146,00
€
702,00
€
139,00
€
749,00
€
598,00
€
947,00
€
868,00
€
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113. Stoličky biela/čierna

Neuvedené

4 ks 1

114. Barové stoličky

Neuvedené

2 ks 1

115. skriňa - vysoká

Neuvedené

ks

1

116. Počítač - monitor

Neuvedené

ks

1

117. multifunkčné zariadenie HP

Neuvedené

ks

1

118. ozdoby - vázy, obrazy, lampy

Neuvedené

119. Sedačka IVANA

Neuvedené

ks

1

120. Sedačka zelená+ kreslá

Neuvedené

ks

1

121. válenda s ulož. Priestorom

Neuvedené

ks

1

122. zdravotný matrac

Neuvedené

4 ks 1

123. Kuchynská linka XÉNA/Jasmína

Neuvedené

ks

1

124. Kuchynská linka XÉNA

Neuvedené

ks

1

125. Kuchynská linka BORNEO

Neuvedené

ks

1

126. Kuchynská linka hladká

Neuvedené

ks

1

127. Kuchynská linka hladká 1,8m

Neuvedené

ks

1

128. Kuchynská linka CARMEN

Neuvedené

ks

1

129. Kuchynská linka MASÍV

Neuvedené

ks

1

130. stôl Jozefa

Neuvedené

ks

1

131. Detská izba KUBO

Neuvedené

ks

1

132. Obývacia stena KAPPA

Neuvedené

ks

1

133. Obývacia stena BLANKA Klasik

Neuvedené

ks

1

134. Obývacia stena BLANKA

Neuvedené

ks

1

135. Konferenčný stolík

Neuvedené

ks

1

136. Rohová lavica Jozefa

Neuvedené

ks

1

137. Posteľ DIANA

Neuvedené

ks

1

138. Nočný stolík LUX

Neuvedené

ks

1

139. Vstavaná skriňa

Neuvedené

ks

1

140. Vstavaná skriňa

Neuvedené

ks

1

141. Vešiaková skriňa č. 51

Neuvedené

ks

1

142. 3-dverová skriňa

Neuvedené

ks

1

143. kontajner č. 12

Neuvedené

ks

1

144. kontajner č. 13

Neuvedené

ks

1

145. stolík malý č. 16,17

Neuvedené

ks

1

146. Skriňa vešiaková č. 21

Neuvedené

ks

1

1

180,00
€
70,00
€
100,00
€
50,00
€
20,00
€
100,00
€
600,00
€
510,00
€
165,00
€
400,00
€
1 150,00
€
1 200,00
€
1 250,00
€
899,00
€
500,00
€
1 589,00
€
1 200,00
€
119,00
€
619,00
€
750,00
€
699,00
€
327,00
€
84,00
€
120,00
€
400,00
€
62,00
€
599,00
€
499,00
€
199,00
€
432,00
€
59,00
€
79,00
€
69,00
€
136,00
€
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147. Skriňa delená č. 22

Neuvedené

ks

1

148. Skriňa policová č. 22

Neuvedené

ks

1

149. nadstavec č. 28

Neuvedené

ks

1

150. nadstavec č. 29

Neuvedené

2 ks 1

151. TV stolík

Neuvedené

ks

1

152. Toaletný stolík so zrkadlom

Neuvedené

ks

1

153. taburetka

Neuvedené

ks

1

154. komoda 101

Neuvedené

ks

1

155. Komoda č. 44

Neuvedené

ks

1

156. Komoda č. 45

Neuvedené

ks

1

157. Komoda č. 47

Neuvedené

ks

1

158. Komoda č. 50

Neuvedené

ks

1

159. Malý stôl - písací

Neuvedené

ks

1

160. K. L. hladká rohová

Neuvedené

ks

1

161. L. L. RIO MDF

Neuvedené

ks

1

162. K. L. MYDIELKO

Neuvedené

ks

1

163. K. L. frézovaná

Neuvedené

ks

1

164. JASMÍNA/XÉNIA - zelená

Neuvedené

ks

1

165. XÉNIA DTD - červená

Neuvedené

ks

1

166. KUBO sektor - komoda

Neuvedené

ks

1

167. Sedačka ANDREA 3+1

Neuvedené

ks

1

168. Sedačka GAMA - roh

Neuvedené

ks

1

169. Skrine - 51 - vešiaková

Neuvedené

ks

1

170. Skrine - 60 - rohová

Neuvedené

ks

1

171. Skrine - SOFIA - vešiaková

Neuvedené

ks

1

172. Skrine - SOFIA - policová

Neuvedené

ks

1

173. Skrine - 29 - nadstavec

Neuvedené

ks

1

174. Skrine - 28 - nadstavec

Neuvedené

ks

1

175. Vstavaná skriňa - 270 cm

Neuvedené

ks

1

176. Komoda - 43 - 3 šuflíková

Neuvedené

ks

1

177. Komoda - 47 - 7 šuflíková

Neuvedené

ks

1

178. Komoda - 50 - 3 šuflíková (malá)

Neuvedené

ks

1

179. PINOKIO kreslo

Neuvedené

ks

1

180. tab.kocka

Neuvedené

ks

1

152,00
€
152,00
€
87,00
€
92,00
€
79,00
€
131,00
€
20,00
€
119,00
€
179,00
€
173,00
€
179,00
€
89,00
€
63,00
€
916,00
€
850,00
€
800,00
€
993,00
€
900,00
€
1 000,00
€
77,00
€
717,00
€
699,00
€
158,00
€
237,00
€
171,00
€
182,00
€
67,00
€
63,00
€
650,00
€
140,00
€
147,00
€
52,00
€
111,00
€
19,00
€
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ks

1

60,00
€

LICITOR recovery, k.s., správca

K025833
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci úpadcu: Bau3Mex a.s. v konkurze, so sídlom Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, IČO: 35 761 903,
sp. zn. 8K/31/2016, správca úpadcu JUDr. Margita Hrivňáková týmto v zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje zapísanie prihlásených pohľadávok po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok, veriteľa a prihlásenej sumy:
- MESTO PEZINOK Mestský úrad, so sídlom Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, v celkovej prihlásenej sume
16 951,00 Eur,
- Mikláš Andrej, bytom Ostrov 182, 922 01 Ostrov, v celkovej prihlásenej sume 2 946,10 Eur,
- KORP spol. s r. o., so sídlom Čajkovského 18, 949 01 Nitra, v celkovej výške 4 048,86 Eur,
- BAUPAK, s.r.o., so sídlom Rovinka 34, 900 41 Rovinka, v celkovej výške 6 159,00 Eur,
- KRANIMEX, spol. s r.o., so sídlom Lazaretská 4/A, 812 01 Bratislava, v celkovej výške 17 300,22 Eur,
- RAMIRENT spol. s r.o., so sídlom Opletalova 65, 841 07 Bratislava, v celkovej výške 603,16 Eur,
- Sociálna poisťovňa ústredie, Bratislava, so sídlom Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, v celkovej výške
69 498,00 Eur.
V Bratislave dňa 9. 11. 2016
JUDr. Margita Hrivňáková, správca

K025834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Roth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod lesom 1429/9, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 069 741
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, st.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/50/2015 S1335
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/50/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
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JUDr. Jozef Jaroščák st. , so sídlom Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov správca majetku dlžníka Marcel
Roth, nar. 01.10.1989, bytom Pod lesom 1429/9, 060 01 Kežmarok, podnikajúceho pod obchodným menom
Marcel Roth, s miestom podnikania Pod lesom 1429/9, 060 01 Kežmarok, IČO: 47 069 741,
sp.zn.: 1K/50/2015
oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate,
ktoré boli, alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty
Poučenie: Zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľ 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.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená
do zoznamu, alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
Zoznam pohľadávok je súčasťou správcovského spisu a je možné do neho nahliadať po predchádzajúcom
dohovore termínu so správcom.
a súčasne správca
Oznamuje zámer správcu zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

K025835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Čížik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Vinicami 15, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, st.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/7/2015 S1335
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/7/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

JUDr. Jozef Jaroščák st. , so sídlom Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov správca majetku dlžníka
Marián Čížik, nar. 29.05.1963, Pod Vinicami 15, 080 01 Prešov
sp. zn.: 4K/7/2015
oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate,
ktoré boli, alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty
Poučenie: Zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľ 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.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená
do zoznamu, alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
Zoznam pohľadávok je súčasťou správcovského spisu a je možné do neho nahliadať po predchádzajúcom
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Zoznam pohľadávok je súčasťou správcovského spisu a je možné do neho nahliadať po predchádzajúcom
dohovore termínu so správcom.
a súčasne správca
Oznamuje zámer správcu zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

K025836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Španiel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesnícka 1321/48, 080 05 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, st.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/40/2014 S1335
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/40/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie nehnuteľného majetku zo súpisu všeobecnej podstaty
JUDr. Jozef Jaroščák st. – správca úpadcu Peter Španiel, nar. 29.01.1975, Lesnícka 1321/48, 080 05 Prešov, sp.
zn.: 1K/40/2014 v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov zo dňa 21.10.2016, č. 0093/2727/2016 vylučuje
zo súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo OV 212/2014 zo dňa 05.11.2014
pod značkou K021409 nehnuteľný majetok uvedený pod súpisovou zložkou majetku č. 1:
1. Stavba – chata s.č. 229 postavená na parcele CKN 335/27 (parcela nie je vo vlastníctve úpadcu),
nachádzajúca sa v kat. úz. Valkov, obec Bžany, okres Stropkov, zapísaná
na LV 333 pod B1
v spoluvlastníckom podiele 1/1.
K025837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Stanislav Barčák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoká nad Kysucou 223, 023 55 Vysoká nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1972
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/27/2016 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/27/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

1) Iné majetkové hodnoty
Por.
Popis
č.

Deň
Dôvod
Celková Súpisová
zapísania zapísania suma
hodnota

5

Zrážka zo mzdy úpadcu za obdobie 09/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
09.11.2016 § 67/b
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou

1.015,10
1.015,10 €
€

6

Zrážka zo mzdy úpadcu za obdobie 10/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
09.11.2016 § 67/b
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou

1.467,10
1.467,10 €
€

7

Vrátenie preplatku od Consumer Finance Holding, a.s.

2,90 €

09.11.2016 § 67/b

2) Peňažné pohľadávky
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Deň vydania: 14.11.2016

Deň
Dôvod
Suma
Súpisová
zapísania zapísania pohľadávky hodnota

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s.
Odkupná hodnota poistenia – Poistná
Vienna Insurance Group, Tomášikova 48,
09.11.2016 § 67/b
zmluva Pohrebného poistenia č. 13742742
832 68 Bratislava, IČO: 35 851 023

298,24 €

298,24 €

V Bratislave dňa 09.11.2016
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K025838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: V A V invest, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 615 325
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/8/2015 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/8/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu V A V invest, s.r.o. „v
konkurze“, so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 31 615 325,
zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 2210/S,
vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, pod sp. zn.: 2R 8/2015
Dátum a čas konania zasadnutia veriteľského výboru: 03.11.2016, o 14:00 hod.
Miesto konania zasadnutia veriteľského výboru: Horná 23, Banská Bystrica 974 01 (sídlo správcu)
Prítomní:
1. Predseda veriteľského výboru: Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, 3910
Zwettl, Rakúska republika reg. č. FN 36924 a, zast. na základe plnej moci advokátskou kanceláriou
Sympatia Legal, s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/B, Bratislava 821 09, Slovenská republika, IČO: 47 256
834, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 102216/B, v mene
ktorej koná JUDr. Jana Habánová, konateľ a advokát
2. Člen veriteľského výboru: INGSTEEL, spol. s r.o., so sídlom Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 17 320 429, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 1220/B, zast. na základe plnej moci advokátskou kanceláriou RASLEGAL, s.r.o., so sídlom
Mostová 2, Bratislava 811 02, IČO: 36 855 561, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.: 49724/B, v mene ktorej koná JUDr. Slavomír Rabatin, konateľ a advokát
3. Okresný súd Banská Bystrica, zast. JUDr. Zsolt Alakša, vyšší súdny úradník
4. JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, značka správcu: S 1140

Program zasadnutia veriteľského výboru:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Podanie správy o procese speňažovania cenných papierov zapísaných do súpisu oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s.
3. Ukončenie zasadnutia veriteľského výboru
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K bodu 1 programu:
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru, pričom skonštatoval, že:
·

·
·
·

zvolávateľom veriteľského výboru je správca, ktorý zvolal jeho zasadnutie listom zo dňa 28.10.2016 na
základe e-mailu zaslaného z adresy pvalach@vavhold.com, v ktorom bola členom veriteľského výboru,
iným účastníkom konkurzného konania ako aj konkurznému súdu zaslaná interpretácia okolností procesu
speňaženia cenných papierov, druh: kmeňové akcie emitenta Europa SC ZV a.s., so sídlom Námestie SNP
63, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 36 773 808, zapísaného v Obchodnom registri Okresného
súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 898/S, forma: listinné akcie, podoba: akcie na meno, mena:
EUR, nominálna hodnota: 3.320,- EUR, ISIN: HA (1663), poradové číslo 0001-1633, emitent: Europa SC
ZV, počet ks: 1633 nahrádzaných jednou hromadnou akciou, zapísanou do súpisu oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s.
boli splnené formálne náležitosti spojené so zvolaním veriteľského výboru,
na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní dvaja jeho členovia (teda dvaja z troch členov veriteľského
výboru) a teda, že veriteľský výbor je uznášania schopný na prerokovanie bodov stanovených v jeho
programe,
na zasadnutí je okrem členov veriteľského výboru prítomný správca aj zástupca súdu

K uvedenému neboli vznesené žiadne pripomienky.
Následne predseda veriteľského výboru odovzdal slovo správcovi.

K bodu 2 programu:
Správca podrobne oboznámil prítomných s:
·
·
·

priebehom udalostí a s úkonmi, ktoré predchádzali predaju akcií ako aj so samotným predajom
s predchádzajúcou komunikáciou so spoločnosťami INGSTEEL, s.r.o., Schránková firma s.r.o.,
predstavenstvom Europa SC ZV a.s. ako aj s konkurzným súdom
s podaniami nachádzajúcimi sa v správcovskom spise počnúc dňom 02.11.2016 až doteraz

Správca následne zodpovedal na položené otázky a odkázal prítomných na možnosť nahliadať do správcovského
spisu.

K bodu 3 programu:
Predseda veriteľského výboru požiadal členov veriteľského výboru o vyjadrenie akýchkoľvek ďalších pripomienok
alebo návrhov vo veci. Členovia veriteľského výboru na to zhodne uviedli, že k veci nemajú žiadne ďalšie návrhy
alebo pripomienky.
Zasadnutie 3. veriteľského výboru ukončil jeho predseda o 15:00 hod.
V Bratislave dňa 03.11.2016

_____________________________________
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Predseda veriteľského výboru
Waldviertler Sparkasse Bank AG
zast. na základe plnej moci Sympatia Legal, s.r.o.
JUDr. Jana Habánová, konateľ a advokát

K025839
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dareq s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 635 177
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/63/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľa doručené po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávky veriteľa SJL, a.s., so sídlom Spojenců 1400, 190 00 Praha 9 – Horní Počernice, IČO: 281 72
531, prihlásené súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1 zapísané do zoznamu
pohľadávok pod por. č. 220/1 až por. č. 220/3: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.042,74 Eur;
pohľadávka č. 2 v celkovej výške 391,03 Eur; pohľadávka č. 3 v celkovej výške 4.170,96 Eur.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K025840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubor Čirkes
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 2516/29, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1982
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/35/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/35/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku por. č. 1:
Peňažná pohľadávka: Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo veci vyhlásenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Peňažná pohľadávka: Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo veci vyhlásenia
konkurzu na majetok fyzickej osoby v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 ZKR v spojení s ustanovením § 7 ods. 1
vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR, zložený Úpadcom v prospech
Okresného súdu Prešov; Celková suma (aj mena): 663,88 EUR; Súpisová hodnota (aj mena): 663,88 EUR;

Súpisová zložka majetku por. č. 2:
Peňažná pohľadávka z účtu v banke: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava; Č. účtu:
SK46 0900 0000 0004 6290 9753; Forma vkladu: Bežný účet; Celková suma (aj mena) ku dňu vyhlásenia konkurzu:
6.096,91 EUR; Súpisová hodnota (aj mena): 6.096,91 EUR.

K025841
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nexis Fibers a.s., v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chemlonská 1, 066 12 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 729 680
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1R/3/2016 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1R/3/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
z prvého zasadnutia veriteľského výboru dlžníka Nexis Fibers a.s., v reštrukturalizácii, so sídlom Chemlonská 1,
066 12 Humenné, IČO: 36 729 680, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.
10340/P (ďalej len „Dlžník“)
konaného dňa 04.11.2016 so začiatkom o 13:00 hod. v budove Hotela Ali Baba, na adrese Námestie Slobody 51,
066 01 Humenné vo Veľkej kongresovej sále nachádzajúcej sa na 1. NP1. bod programu: Otvorenie zasadnutia
Veriteľský výbor dlžníka sa za účasti predsedu predstavenstva a členov predstavenstva zišiel na svojom prvom
zasadnutí, na ktoré ich v súlade s ustanovením § 128 ods. 1 ZKR zvolal správca dňa 27.09.2016 zverejnením
oznamu o jeho zvolaní v Obchodnom vestníku č. 185/2016 pod značkou záznamu K022090, bezodkladne po
skončení schôdze veriteľov. Slova sa ujal JUDr. Simon Manduch, komplementár správcu, ktorý privítal prítomných
členov veriteľského výboru:
·

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
zastúpeného Allen & Overy Bratislava, s.r.o. prostredníctvom konateľa: Mgr. Matúš Kudlák - na základe
plnej moci zo dňa 26.09.2016

·

Domo Caproluena GmbH
zastúpeného Novický advokátska kancelária s.r.o. prostredníctvom konateľa: JUDr. Jaroslav Novický - na
základe plnej moci zo dňa 05.09.2016

·

ČSOB Leasing, a.s.
zastúpeného Malata, Pružinský, Hegedűš & Partners, prostredníctvom splnomocnenej osoby: Ing. Katarína
Kocanová - na základe plnej moci zo dňa 03.11.2016

·

Československá obchodná banka, a.s.
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zastúpeného zamestnancom: Mgr. Miriam Findorová - na základe poverenia č. 90/2009/SR zo dňa
27.05.2009
·

RHODIA OPERATIONS SAS

zastúpeného Mgr. Jánom Makarom - na základe plnej moci zo dňa 16.09.2016

2. bod programu: Voľba predsedu veriteľského výboru
Správca vyzval členov veriteľského výboru, aby si spomedzi seba zvolili predsedu veriteľského výboru. Správca
navrhol za predsedu veriteľského výboru zabezpečeného veriteľa s najvyššou pohľadávkou - Citibank Europe plc,
pobočka zahraničnej banky. Následne správca dal hlasovať o tomto návrhu v nasledujúcom znení - "Veriteľský
výbor volí za svojho predsedu s okamžitou účinnosťou veriteľa - Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky."
Správca vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby pristúpili k hlasovaniu o predloženom návrhu a následne
konštatoval výsledok hlasovania
- za - 5 členovia veriteľského výboru,
- proti - nikto,
- zdržal sa hlasovania – nikto,
- námietky: nikto.
Správca konštatoval, že za predsedu veriteľského výboru bol jednomyseľne zvolený veriteľ Citibank Europe plc,
pobočka zahraničnej banky, ktorého zástupca sa následne ujal vedenia zasadnutia veriteľského výboru.

3. bod programu: Predloženie a prerokovanie žiadosti dlžníka ako predkladateľa reštrukturalizačného plánu
o predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu na predbežné schválenie veriteľskému
výboru o 60 dní
Dlžník ako predkladateľ reštrukturalizačného plánu v súlade s ustanovením § 143 ZKR požiadal prostredníctvom
prítomného predsedu predstavenstva a prítomných členov predstavenstva veriteľský výbor o predĺženie lehoty na
predloženie reštrukturalizačného plánu na predbežné schválenie o 60 dní, ktorú okrem iných skutočností odôvodnil
najmä rozsahom uplatnených pohľadávok do reštrukturalizácie Dlžníka s množstvom zahraničných veriteľov, tomu
zodpovedajúcej potrebe vytvorenia väčšieho počtu skupín no najmä spravodlivého zaradenia jednotlivých veriteľov
do reštrukturalizačným plánom vytvorených skupín ako základného predpokladu pre schválenie
reštrukturalizačného plánu schvaľovacou schôdzou. Pre účely vypracovania návrhu reštrukturalizačného plánu
súčasne Dlžník v priebehu jedného až dvoch mesiacov očakáva stanovisko akcionárov Dlžníka, ktorí sú
zahraničnými subjektmi a ktoré je rozhodné pre posúdenie možnosti uplatnenia viacerých metód reštrukturalizácie
za účelom dosiahnutia čo najvyššie miery uspokojenia veriteľmi prihlásených pohľadávok do reštrukturalizácie
Dlžníka.
Predseda veriteľského výboru dal na základe takto predloženej žiadosti Dlžníka ako predkladateľa plánu hlasovať o
uznesení veriteľského výboru v nasledovnom znení:
"Veriteľský výbor z dôvodov uvedených Dlžníkom v rámci žiadosti o predloženie lehoty schvaľuje predĺženie lehoty
na predloženie reštrukturalizačného plánu na predbežné schválenie veriteľskému výboru o 60 dní."
Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby pristúpili k hlasovaniu
o predloženom návrhu a následne konštatoval výsledok hlasovania
- za - 5 členovia veriteľského výboru.
- proti - nikto,
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- zdržal sa hlasovania – nikto,
- námietky: nikto.
Predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor z dôvodov uvedených Dlžníkom v rámci žiadosti
o predloženie lehoty schválil predĺženie lehoty Dlžníkovi ako predkladateľovi plánu na predbežné schválenie
veriteľskému výboru o 60 dní.

4. bod programu: Voľba miesta konania ďalších zasadnutí veriteľského výboru
V záujme zrýchlenia konania a rozhodovania veriteľského výboru, predseda veriteľského výboru navrhol prítomným
členom veriteľského výboru, aby miestom konania ďalších zasadnutí veriteľského výboru bola Bratislava. Predseda
veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby pristúpili k hlasovaniu o predloženom návrhu
a následne konštatoval výsledok hlasovania
- za - 5 členovia veriteľského výboru,
- proti - nikto,
- zdržal sa hlasovania – nikto,
- námietky: nikto.
Predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor schválil, že miestom konania ďalších zasadnutí
veriteľského výboru bude Bratislava.

5. bod programu: Záver
V závere týmto zasadnutím ustanovený predseda veriteľského výboru poďakoval Správcovi a ostatným členom
veriteľského výboru za ich účasť na prvom zasadnutí veriteľského výboru dlžníka.

V Humennom dňa 04.11.2016, zasadnutie skončené o 13:30 hod.

Podpis predsedu veriteľského výboru:
____________________________
Mgr. Matúš Kudlák
konateľ
Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
za Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
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K025842
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MISTRAL INTERIM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Východná 3904/9, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 686 701
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: S548 4K/13/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/13/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov:
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca úpadcu: MISTRAL INTERIM, s.r.o., Východná 3904/9, 036 01 Martin, IČO:
36 686 701 v súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. (ďalej len ZKR) v znení neskorších predpisov zvoláva prvú
schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 23.12.2016 o 10,00 hod., v sídle správcu konkurznej podstaty, ul.
Jesenského 29, 036 01 Martin, prvé poschodie, s nasledujúcim predmetom rokovania: 1. Otvorenie schôdze
veriteľov 2. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR 3. Správa o činnosti správcu do konania prvej
schôdze veriteľov 4. Voľba veriteľského výboru 5. Záver
Pri prezentácii predložia veritelia preukaz totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Splnomocnení zástupcovia veriteľov predložia overené plnomocenstvo, prípadne poverenie na zastupovanie
a preukaz totožnosti.
V Martine, dňa 09.11.2016
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca

K025843
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PROFIBUILDING, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 93/6, 034 01 Liptovská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 753 611
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/32/2014 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/32/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o opakovanom ponukovom konaní
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu PROFIBUILDING, s.r.o., so sídlom Okružná 93/6, 034 01 Liptovská
Štiavnica, IČO : 36 753 611, týmto vyhlasuje opakované ponukové konanie na speňaženie majetku tvoriaceho
oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO:
17 321 123.
I. Predmet ponukového konania :
Predmetom ponukového konania sú pohľadávky podľa súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
zverejneného v Obchodnom vestníku č. 61/2015 zo dňa 30.03.2015, zapísané ako súpisové položky č. 14 až 25,
a podľa súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa zverejneného v Obchodnom vestníku č. 224/2015 zo
dňa 23.11.2015, zapísané ako súpisové položky č. 9.1 až 9.2; č. 9.4 až 9.7 a 9.9 až 9.13.
II. Podmienky ponukového konania :
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Účastníci ponukového konania predložia svoje ponuky písomne, v zalepenej obálke s označením „Ponukové
konanie PROFIBUILDING – neotvárať“. Miestom predkladania ponúk je kancelária správcu. Lehota na predkladanie
ponúk je 14 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku. Pre účasť na
ponukovom konaní nie je potrebné zložiť zábezpeku.
2. Každý účastník ponukového konania je oprávnený predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk
predložených tým istým účastníkom, správca prihliada len na jednu ponuku účastníka obsahujúcu najvyššiu
ponúkanú cenu.
3. Pohľadávky je možné speňažiť len spolu ako jeden nedeliteľný súbor.
4. Obsahové náležitosti ponuky :
- identifikačné údaje účastníka, telefonický kontakt a e-mail;
- označenie predmetu ponuky odkazom na čísla súpisových položiek;
- výšku ponúkanej odplaty, spôsob jej uhradenia a splatnosť.
Povinnou prílohou ponuky je výpis z obchodného registra, živnostenského registra, alebo fotokópiu občianskeho
preukazu.
5. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť každú z predložených ponúk. Rovnako si správca vyhradzuje aj právo
dodatočne zmeniť (zúžiť) premet ponukového konania, a to najmä z dôvodu zániku niektorej z ponúkaných
pohľadávok.
6. Úspešný účastník ponukového konania je povinný uhradiť celú ponúkanú odplatu pred podpisom zmluvy.
7. Do dokumentácie súvisiacej s pohľadávkami je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Mladých
budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica. Záujemcovia o nahliadnutie do dokumentácie musia vopred oznámiť svoj
záujem o nahliadnutie prostredníctvom e-mailu na adrese: predaj.jakubco@gmail.com.
V Banskej Bystrici dňa 09.11.2016
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K025844
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bolton Real s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laurinská 18, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 615 200
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 29K/61/2011 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/61/2011
Druh podania:
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Celková suma výťažkov z majetku podliehajúceho konkurzu (zahrnutých do tohto návrhu čiastkového rozvrhu
výťažku) :
1 030 967.29 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková suma pohľadávok proti podstate (zahrnutých do tohto návrhu čiastkového rozvrhu
výťažku) : 219 551.98 EUR

Rezerva na budúce náklady (pohľadávky PP) konkurzu: 5 350 EUR
Celková suma určená pre nezabezpečených veriteľov: 806 065,31 EUR.
Poučenie správcu: V zmysle ustanovenia § 98 ods.1 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení správca určuje veriteľskému výboru lehotu 30 dní na schválenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku. Lehota
začína plynúť od zverejnenia tohto oznámenia v obchodnom vestníku. Ostatní nezabezpečení veritelia môžu
požiadať veriteľský výbor o uplatnenie odôvodnenej námietky tak, aby ju veriteľský výbor mohol uplatniť u správcu
v lehote 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia.
V zmysle § 50 ods.3 Vyhlášky č. 665/2005 Z.z. správca poučuje nezabezpečených veriteľov, že môžu do návrhu
čiastkového rozvrhu výťažku nahliadať v jeho kancelárii na adrese: Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. a od 12,30 hod. do 15,30 hod. Nahliadnutie do návrhu
čiastkového rozvrhu výťažku v kancelárii správcu je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na č.tel.: 042/4321663,
mob.tel.: 0915 871 028 alebo e-mailom na adrese: j.sukenik@mail.t-com.sk.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K025845
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Babušák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Žabkov 273/8, 974 01 Riečka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.8.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K 28/2016 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 28/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Záväzný pokyn príslušného orgánu podľa § 83 ods. 1 písm. a) Z. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ZKR)

Žiadosťou zo dňa 19.10.2016 bola Všeobecná úverová banka, a.s. požiadaná o udelenie záväzného pokynu na
speňažovanie majetku zo všeobecnej podstaty, a to: osobného motorového vozidla úpadcu: značka AUDI A6, VIN:
WAUZZZ4F28N008919, TEČ: BB-361 EY, rok výroby: 2007, súpisová hodnota 9 000,- EUR.
Všeobecná úverová banka, a.s. ako príslušný orgán v zmysle § 107 ods. 2 ZKR, Vám udeľuje záväzný pokyn
na predaj hnuteľného majetku úpadcu, formou ponukového konania v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, za
podmienok uvedených a bližšie špecifikovaných v Žiadosti o uloženie záväzného pokynu zo dňa 19.10.2016, pričom
správca je povinný informovať zástupcu veriteľov o všetkých doručených ponukách a zástupca veriteľov má právo
odmietnuť všetky ponuky.

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

JUDr. Lucia Hodulová
právnik
na základe poverenia

Poznámka správcu: Do Žiadosti o uloženie záväzného pokynu z 19.10.016 môžu veritelia nazrieť v kancelárii
správcu.

K025846
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miklós Kozsár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 33, 079 01 Veľké Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/37/2016 S909-37
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/37/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 22.12. 2016 o 11.00 hod. v kancelárii správcu na Platanovej
ulici, č.5, v Košiciach.
Program schôdze veriteľov :
1. Otvorenie a prezentácia.
2. Správa o činnosti správcu do konania prvej schôdze veriteľov.
3. Hlasovanie veriteľov o výmene správcu konkurznej podstaty podľa § 36 ZKR.
4. Voľba zástupcu veriteľov.
5. Rôzne.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ v zákonom stanovenej lehote prihlásenej pohľadávky.
Veritelia sa musia preukázať dokladom totožnosti, zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou
mocou, resp. dokladom totožnosti a výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace.
JUDr. Juraj Gavalčin, správca

K025847
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Burianová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 595/4-7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 38K/27/2016 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/27/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súpisová
hodnota

P.č. Predmet
6

nespotrebovaná časť preddavku na odmenu a výdavky predbežného správcu podľa § 13 zákona č. 7/2005
0,12 €
Z. z. v znení účinnom od 01.01.2016

Typ zložky
Hnuteľná
vec

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K025848
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Karas - ACANT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Protifaš. bojovníkov 3, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 839 664
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/55/2009 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/55/2009
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Na základer písomného súhlasu zástupcu veriteľov úpadcu Róbert Karas-ACANT, Protifašistických bojovníkov 3,
080 01 Prešov, IČO: 40 839 664, č.k. 2K/55/2009, týmto správca vylučuje nasledovný majetok zo všeobecnej
podstaty
úpadcu
a
to:
2.Súbor hnuteľných vecí :televízor TESLA Orava, r.v. 1993, bicykel favorit r,v. 1989, videorekorder Panasonic r.v.
2002, chladnička r.v.1995, radioprehrávač SANYO r.v. 2005 v hodnote 300,- EUR.
taktiež
3.Pohľadávka v hodnote 3.465,45 EUR, pozostávajúca z istiny 2.987,45 EUR a nákladov z uplatnenia vo výške 478
EUR voči Milanovi Demjanovi s manželkou Máriou, bytom Sokolovská 7, Stropkov-Sitník, uplatnená v súdnom
konaní na Okresnom súde Svidník, sp.zn.: Cb/46/2008, dôvod: zamietnutie predmetnej žaloby Okresným súdom
Svidník, rozsudok potvrdený Krajským súdom v Prešove.
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