Obchodný vestník 219/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.11.2016

K025849
Spisová značka: 1CoKR/59/2016
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 navrhovateľa - dlžníka: Provit SK s.r.o.,
so sídlom Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 36 762 300, správcom ktorého je: JUDr. Jozef Tuhovčák, so sídlom
kancelárie Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, značka správcu: S 207, o návrhu správcu na vyhlásenie konkurzu, na
odvolanie veriteľa: Tatra Banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava
I č.k. 3R/2/2016-427 zo dňa 30.08.2016, takto
rozhodol
Odvolací súd mení odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Bratislava I č.k. 3R/2/2016-427
zo dňa 30.08.2016 takto:
I.
Súd zastavuje reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka: Provit SK s.r.o., so sídlom Pražská 11,
811 04 Bratislava, IČO: 36 762 300.
II.
Súd začína konkurzné konanie na majetok dlžníka: Provit SK s.r.o., so sídlom Pražská 11, 811 04
Bratislava, IČO: 36 762 300.
III.
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Provit SK s.r.o., so sídlom Pražská 11, 811 04 Bratislava,
IČO: 36 762 300.
IV.
Súd ustanovuje JUDr. Jozefa Tuhovčáka, so sídlom kancelárie Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava,
značka správcu S 207, za správcu dlžníka Provit SK s.r.o., so sídlom Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 36 762
300.
V.

Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.

VI.
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.
VII.
Súd ukladá správcovi povinnosť 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 o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu
podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú
podrobnú správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1.

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

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.
KR).

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

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).
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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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).
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
Krajský súd v Bratislave dňa 8.11.2016
JUDr. Eugen Palášthy, predseda senátu
K025850
Spisová značka: 6K/35/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Brantner Soba s. r. o., so sídlom Vietnamská 22, 821
04 Bratislava, IČO: 31 440 967, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Brantner Soba s. r. o., so
sídlom Vietnamská 22, 821 04 Bratislava, IČO: 31 440 967
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: Brantner Soba s. r. o., so sídlom Vietnamská 22, 821 04 Bratislava,
IČO: 31 440 967, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia,
písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v
Obchodnom vestníku aj v prípade ak sa doručuje iným spôsobom. V odvolaní sa má popri všeobecných
náležitostiach (§ 127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 9.11.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K025851
Spisová značka: 6K/7/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LIPO s.r.o., so
sídlom Zálužická 11, 821 01 Bratislava, IČO: 35 856 165, správcom ktorého je Ing. Mgr. Jana Pecníková, so sídlom
kancelárie Karloveská 3154/6C, 841 04 Bratislava, zn. správcu: S 1141
rozhodol
Súd odvoláva: Ing. Mgr. Jana Pecníková, so sídlom kancelárie Karloveská 3154/6C, 841 04 Bratislava,
zn. správcu: S 1141 z funkcie správcu úpadcu: LIPO s.r.o., so sídlom Zálužická 11, 821 01 Bratislava, IČO: 35 856
165.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 9.11.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K025852
Spisová značka: 6K/18/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PE-INVEST, s.r.o.,
so sídlom Rosná 2126/27, 903 01 Senec, IČO: 35 758 635, správcom ktorého je HMG Recovery, k.s., so sídlom
kancelárie Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, zn. správcu: S 1565
rozhodol
Súd odvoláva: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, zn.
správcu: S 1565 z funkcie správcu úpadcu: LIPO s.r.o., so sídlom Zálužická 11, 821 01 Bratislava, IČO: 35 856 165.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 9.11.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K025853
Spisová značka: 8R/2/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Rosnička Slovakia, a.s., so sídlom Kopčianska 89,
851 01 Bratislava, IČO: 35 814 918, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: Rosnička Slovakia, a.s., so
sídlom Kopčianska 89, 851 01 Bratislava, IČO: 35 814 918
rozhodol
I.
Nahradzuje sa súhlas skupiny č.3 pre veriteľa popretých nezabezpečených pohľadávok s prijatím
reštrukturalizačného plánu dlžníka Rosnička Slovakia, a.s., so sídlom Kopčianska 89, 851 01 Bratislava, IČO: 35 814
918 v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 06.10.2016.
II.
Potvrdzuje reštrukturalizačný plán dlžníka: Rosnička Slovakia, a.s., so sídlom Kopčianska 89, 851 01
Bratislava, IČO: 35 814 918 v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 06.10.2016, ktorý je prílohou
tohto uznesenia.
III.
Končí sa reštrukturalizáciu dlžníka: Rosnička Slovakia, a.s., so sídlom Kopčianska 89, 851 01
Bratislava, IČO: 35 814 918.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Prílohu tohto uznesenia tvorí reštrukturalizačný plán potvrdený súdom. Plán je súčasťou súdneho spisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 25.10.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K025854
Spisová značka: 2K/81/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Emília Frnčová, nar. 07. 08. 1971, bytom 962 71
Dudince, Okružná 363, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - Emília Frnčová, nar. 07. 08. 1971, bytom 962 71 Dudince, Okružná 363
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné

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

4

Obchodný vestník 219/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.11.2016

Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.11.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K025855
Spisová značka: 2K/73/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Zuzana Ďuráková, nar. 20. 11. 1974, bytom 984
01 Lučenec, Ul. Mlynská 2608/44A, zast. JUDr. Zuzanou Šimovou, advokátkou, so sídlom 984 01 Lučenec,
Komenského 18, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - Zuzana Ďuráková, nar. 20. 11. 1974, bytom 984 01 Lučenec, Ul.
Mlynská 2608/44A
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.11.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K025856
Spisová značka: 26K/57/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: HaRT spol. s r. o. /.resp. s.r.o./, so sídlom Hrnčiarska 12, 040 01
Košice, IČO: 31 648 568, právne zastúpená: JUDr. Jozef Vaško, advokát, Szakkayho 1, Košice o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: HaRT spol. s r. o. /.resp. s.r.o./, so sídlom Hrnčiarska 12, 040 01
Košice, IČO: 31 648 568.
U s t a n o v u j e správcu podstaty: JUDr. Jana Koľveková so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, zn.
správcu: S1354.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
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).
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
Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej
republiky
podľana
zákona
č. 200/2011
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na súd návrh Vydáva
na povolenie
reštrukturalizácie
úpadcu,
súd návrh
povolenie
reštrukturalizácie
uznesením
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
(§ 23 ods. 2 ZKR).
5
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).

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,Deň
ďalej
len ZKR).
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vydania:
15.11.2016
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).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
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).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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podľa 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
(§ 29 ods. 5 ZKR). Konkurzy a reštrukturalizácie
Obchodnýstarostlivosťou
vestník 219/2016
Deň vydania: 15.11.2016
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak
bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 8.11.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K025857
Spisová značka: 9K/20/2008
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Bohuš Bréda, nar. 02.02.1964, Hlavná 142/60, 044 31
Družstevná pri Hornáde - Tepličany o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Dlžník je povinný poskytnúť správcovi ku koncu druhého roka skúšobného obdobia sumu vo výške 615,26 EUR na
uspokojenie svojich záväzkov. Sumu peňažných prostriedkov, ktorú bude dlžník povinný poskytnúť správcovi na
uspokojenie svojich záväzkov ku koncu tretieho roka skúšobného obdobia určí súd samostatným uznesením
bezodkladne po ukončení druhého roka skúšobného obdobia.
II. Správca je povinný v priebehu druhého skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky
významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný počas druhého roka
skúšobného obdobia podať súdu priebežnú správu o svojej činnosti vždy v polovici druhého skúšobného roka a 10
pracovných dní pred koncom druhého skúšobného roka, podať súdu súhrnnú podrobnú správu o plnení povinností
dlžníkom počas tohto roka či polroka a to aj bez osobitnej žiadosti súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I dňa 8.11.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K025858
Spisová značka: 26K/60/2016

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová
2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: ROYAL TOKAJ SK s.r.o., so sídlom 181, 076 82 Malá Tŕňa, IČO: 36 603 112 o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U k l a d á dlžníkovi, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k návrhu
na vyhlásenie konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Košice I (pracovisko ul.
Tichá č. 21, Košice 040 01) predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu. ( § 19 ZKR )

Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa potrestá sa v zmysle ust. § 239 Trestného zákona odňatím
slobody až na osem rokov.
Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 240 Trestného zákona odňatím slobody až na
osem rokov.
Kto marí konkurzné konanie potrestá sa v zmysle ust. § 242 a § 243 Trestného zákona odňatím slobody až na desať
rokov.

Okresný súd Košice I dňa 8.11.2016
JUDr. Róbert Zsiga, 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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K025859
Spisová značka: 32NcKR/3/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Juraj Varecha, narodený: 17.05.1973,
bytom: Šamudovce 125, 072 01 Pozdišovce o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Povoľuje sa oddlženie dlžníka: Juraj Varecha, narodený: 17.05.1973, bytom: Šamudovce 125, 072 01 Pozdišovce.
Ustanovuje správcu: JUDr. Michal Medviď, so sídlom kancelárie: Štúrova č. 27, 040 01 Košice, zn. správcu: S 1566.
Určuje, že písomnému súhlasu správcu počas skúšobného obdobia 3 rokov od právoplatnosti tohto uznesenia budú
podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce
v peňažnom vyjadrení sumu 322 EUR, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 166
EUR v jednom kalendárnom mesiaci;
odmietnutie daru, alebo dedičstva;
uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a právne
úkony dlžníka smerujúce k skončeniu pracovného pomeru;
založenie právnickej osoby ako aj všetky právne úkony týkajúce sa účasti v obchodných spoločnostiach
ako aj právnických osobách;
úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych, alebo dozorných orgánov obchodných spoločností a iných
právnických osôb.
Dlžník je povinný poskytnúť správcovi ku koncu prvého roka skúšobného obdobia sumu 2.656,- EUR na
uspokojenie záväzkov. Ak táto suma presiahne 60% jeho čistého príjmu, je povinný správcovi poskytnúť sumu
najviac vo výške 60% jeho čistého príjmu počas skúšobného roka. Ak táto suma bude predstavovať menej ako 60%
čistého príjmu dlžníka, je dlžník povinný správcovi poskytnúť sumu zodpovedajúcu 60% čistého príjmu počas
skúšobného roka. Sumu peňažných prostriedkov, ktorú bude dlžník povinný poskytnúť správcovi na uspokojenie
záväzkov ku koncu druhého roka skúšobného obdobia určí súd samostatným uznesením bezodkladne po ukončení
prvého roka skúšobného obdobia.
Správca je povinný v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky významné
skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný vždy v polovici a na konci
každého skúšobného roka, aj bez osobitnej žiadosti súdu, podať súdu podrobnú správu o plnení povinností dlžníkom
počas tohto roka či polroka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 8.11.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K025860
Spisová značka: 30K/37/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., so sídlom
Štefánikova 27, Bratislava 814 99, IČO: 00 682 420, proti dlžníkovi: ZYGON, s.r.o., so sídlom Slovenská č. 50, 056
01 Gelnica, IČO: 36 701 602 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: ZYGON, s.r.o., so sídlom Slovenská č. 50, 056 01 Gelnica,
IČO: 36 701 602.
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.
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

Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné 9právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
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Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Košice I dňa 8.11.2016
JUDr. Július Tóth,
K025861
Spisová značka: 26K/60/2016
OZNAM
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 26K/60/2016
PREDVOLANIE NA POJEDNÁVANIE
vo veci
navrhovateľa: SR - Daňový úrad Košice
dlžníka: ROYAL TOKAJ SK s.r.o.
o vyhlásenie konkurzu
Vás predvolávame na pojednávanie na deň 13.12.2016 o 08:30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá 21 , Košice , v miestnosti č. dv.: 26/C 1. posch.:
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
"CSP")].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak sa 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
zistí, že stranou uvedený
dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
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elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí
súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
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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!
V Košiciach, dňa 8.11.2016
JUDr. Róbert Zsiga
sudca

Za správnosť vyhotovenia:
Dana Geletová

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 26K/60/2016

vo veci
navrhovateľa: SR - Daňový úrad Košice a ním označených veriteľov:
veriteľ č. 1 SR - Daňový úrad Košice
veriteľ č. 2 Obec Streda nad Bodrogom
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 13.12.2016 o 08.30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 26/C posch.: 1
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ROYAL TOKAJ
SK s.r.o., so sídlom 181, 076 82 Malá Tŕňa, IČO: 36 603 112.
a to
veriteľ č. 1 SR - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice
veriteľ č. 2 Obec Streda nad Bodrogom, Hlavná 174/391, 076 31 Streda nad Bodrogom,
IČO: 00 331 970
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
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 ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 182 CSP, Ak súd pojednávanie neodročí, pred jeho skončením vyzve strany, aby zhrnuli svoje návrhy a
vyjadrili sa k dokazovaniu a k právnej stránke veci. Ak po vyjadrení strán súd nepovažuje za potrebné vykonať ďalšie
dôkazy, uznesením vyhlási dokazovanie za skončené.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

Podľa ust. § 154 CSP,a Prostriedky
procesného
útoku
a prostriedky
procesnej
možno uplatniť najneskôr do
o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
na svojom webovom
sídle:obrany
www.justice.gov.sk
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
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Podľa ust. § 366 CSP, Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v
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Podľa ust. § 182 CSP, Ak súd pojednávanie neodročí, pred jeho skončením vyzve strany, aby zhrnuli svoje návrhy a
vyjadrili sa k dokazovaniu a k právnej stránke veci. Ak po vyjadrení strán súd nepovažuje za potrebné vykonať ďalšie
dôkazy, uznesením vyhlási dokazovanie za skončené.
Podľa ust. § 154 CSP, Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Podľa ust. § 366 CSP, Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v
konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len vtedy, ak
a) sa týkajú procesných podmienok,
b) sa týkajú vylúčenia sudcu alebo nesprávneho obsadenia súdu,
2
c) má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok
nesprávne rozhodnutie vo veci alebo
d) ich odvolateľ bez svojej viny nemohol uplatniť v konaní pred súdom prvej inštancie.
Podľa ust. § 373 CSP, Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené
pred súdom prvej inštancie, možno uplatniť za splnenia podmienok podľa § 366 najneskôr v lehote na vyjadrenie k
odvolaniu.

Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 08.11.2016

JUDr. Róbert Zsiga
sudca
Za správnosť vyhotovenia:
Dana Geletová

Okresný súd Košice I dňa 8.11.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K025862
Spisová značka: 31K/61/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., so
sídlom: Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, proti dlžníkovi: MENDO - IN s.r.o., so sídlom: Stará
baštová 967/1, 040 01 Košice, IČO: 36 600 547 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: MENDO - IN s.r.o., so sídlom: Stará baštová
967/1, 040 01 Košice, IČO: 36 600 547.
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: 15.11.2016

Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: MENDO - IN s.r.o., so sídlom: Stará baštová
967/1, 040 01 Košice, IČO: 36 600 547.
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 8.11.2016
JUDr. Július Tóth,
K025863
Spisová značka: 27K/17/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mikuláš Hencz, nar. 14.12.1967, bytom Chotín č. 315, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Mikuláš Hencz, nar. 14.12.1967, bytom Chotín č. 315, takto
rozhodol
I.
č. 315.

V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka:

II.

O t v á r a sa malý konkurz.

Mikuláš Hencz, nar. 14.12.1967, bytom Chotín

III.
Ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Zuzanu Szabóovú, so sídlom kancelárie: Nové Zámky, L.
Kassáka č. 8.
IV. V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, na predpísanom tlačive v jednom
rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra k sp. zn. 27K/17/2016.
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / v ďalšom texte len ZoKR / ). Doručenie
prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na
súde ( § 28 ods. 6 ZoKR ). Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
V. Ukladá správcovi povinnosť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu informovať veriteľov dlžníka: Mikuláš
Hencz, nar. 14.12.1967, bytom Chotín č. 315, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia
Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.mája 2000 o konkurznom konaní.
VI. Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). 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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
súd neprihliada; v tomto
vec nadriadenému
súdu
nepredkladá.
o odstraňovaní vád podania
a oprípade
zmene a sa
doplnení
niektorých zákonov
na svojom
webovom Ustanovenia
sídle: www.justice.gov.sk
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
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VII. Súd poučuje veriteľov, že prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné

VI. Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti
môže účastník uplatniť najneskôr
doauplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok;
na 15.11.2016
neskôr
Obchodný
vestník 219/2016
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deň vydania:
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
VII. Súd poučuje veriteľov, že prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, a to: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku
neprihliada; /vzor tlačiva je uvedený vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, vzor tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk <http://www.justice.gov.sk> /.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. ( § 29 ods. 6 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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
ZoKR ).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada ( § 29 ods. 7 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
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 ZoKR ). 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 ZoKR ).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej
lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo
na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti
dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných
pohľadávok proti tejto podstate ( § 28 ods. 7, ods. 8 ZoKR ).
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 ZoKR ).
VIII. Súd poučuje dlžníka o možnosti oddlženia; návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník spolu s
návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu a musí obsahovať
okrem všeobecných náležitostí návrhu (§ 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku ) aj odôvodnenie, ktoré
vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
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 ZoKR ). Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 ZoKR ).
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.

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: 15.11.2016

Okresný súd Nitra dňa 8.11.2016
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K025864
Spisová značka: 27K/17/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mikuláš Hencz, nar. 14.12.1967, bytom Chotín č. 315, o
veci vyhláseného konkurzu na dlžníka: Mikuláš Hencz, nar. 14.12.1967, bytom Chotín č. 315, o odmene a výdavkoch
predbežného správcu, takto
rozhodol
I/ P r i z n á v a predbežnému správcovi, JUDr. Zuzane Szabóovej, so sídlom kancelárie: Nové Zámky, L. Kassáka č.
8., odmenu v sume 165,97 eur a náhradu preukázaných výdavkov v sume 17,95 eur.
II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
predbežného správcu, JUDr. Zuzana Szabóová, so sídlom kancelárie: Nové Zámky, L. Kassáka č. 8., odmenu a
náhradu preukázaných výdavkov, spolu v sume 183,92 eur, a to z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka D 19 84/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ preddavku, a to do 15 dní odo dňa jeho
doručenia prostredníctvom Okresného súdu Nitra na Krajský súd v Bratislave.
Odvolanie musí mať náležitosti podľa § 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku, podľa ktorého, ak zákon
na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí, c) ktorej
veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis. Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
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).
Podľa § 364 Civilného sporového poriadku rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Podľa § 365 ods. 3 Civilného sporového poriadku odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a
dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po dni 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 8.11.2016
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K025865
Spisová značka: 31K/20/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Marian Garay, narodený
12.7.1968, bytom Bubnová ul. 2349/7, 945 01 Komárno, ktorého správcom je Mgr. Ladislav Brát, so sídlom
kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, takto
rozhodol
Podľa § 224 Zák. č. 160/2015 Civilného sporového poriadku, o p r a v u j e s a Uznesenie Okresného súdu Nitra
č.k. 31K/20/2016-147 zo dňa 3.10.2016 tak, že prvá a druhá výroková veta správne znie:
I.P r i z n á v a odvolanému správcovi JUDr. Mariane Zavackej, so sídlom kancelárie Nádvorie Európy 32/3, 945 01
Komárno, S439 paušálnu odmenu v sume 796,66 eura.
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sídlom kancelárie Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno, S439, paušálnu odmenu v sume 796,66 eura zo
zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu evidovaného pod položkou denníka D19 15
44/2016 do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.

Podľa § 224 Zák. č. 160/2015 Civilného sporového poriadku, o p r a v u j e s a Uznesenie Okresného súdu Nitra
č.k.
31K/20/2016-147
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I.P r i z n á v a odvolanému správcovi JUDr. Mariane Zavackej, so sídlom kancelárie Nádvorie Európy 32/3, 945 01
Komárno, S439 paušálnu odmenu v sume 796,66 eura.
II.U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet odvolaného správcu JUDr. Mariany Zavackej, so
sídlom kancelárie Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno, S439, paušálnu odmenu v sume 796,66 eura zo
zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D19 44/2016 do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Vo zvyšnej časti zostáva predmetné uznesenie nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť podľa § 239 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. Podľa § 243 C.s.p., v sťažnosti sa má popri všeobecných náležitostiach
podania uviesť, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a
čoho sa sťažovateľ domáha.
Okresný súd Nitra dňa 8.11.2016
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K025866
Spisová značka: 32K/46/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Roland Šátek, nar. 24.10.1989, bytom Nábrežná 4588/10,
940 01 Nové Zámky, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Roland Šátek, nar. 24.10.1989, bytom Nábrežná
4588/10, 940 01 Nové Zámky, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie Roland Šátek, nar. 24.10.1989, bytom Nábrežná 4588/10, 940 01 Nové Zámky.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 9.11.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K025867
Spisová značka: 31K/2/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Vladimír Kompas, nar.
5.2.1957, bytom 951 44 Výčapy - Opatovce 458, ktorého správcom je Podunajská konkurzná, k. s., so sídlom 1. mája
6, 943 60 Nána, S1645, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.P r i z n á v a správcovi Podunajská konkurzná, k. s., so sídlom 1. mája 6, 943 60 Nána, S1645, paušálnu odmenu v
sume 165,97 eura.
II.U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu Podunajská konkurzná, k. s., so sídlom 1.
mája 6, 943 60 Nána, S1645, paušálnu odmenu v sume 165,97 eura zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D19 - 4/2016 do 3 dní po právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané. Sťažnosť sa podáva v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal (Okresný súd Nitra).
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a
dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné.
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
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Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané. Sťažnosť sa podáva v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal (Okresný súd Nitra).
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo
uznesenie
súdu
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môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a
dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné.
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 8.11.2016
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K025868
Spisová značka: 31NcKR/5/2013
Zároveň Vás žiadame v lehote 10 dní súdu doručiť písomné aktualizované vyjadrenia k Vášmu návrhu na oddlženie a
doklad preukazujúci príjem /rozpísané jednotlivé zložky za jednotlivé mesiace/ za dobu od 1.1.2016 do 30.10.2016 a
doklady preukazujúce uspokojenie veriteľov, ktorých prihlásené pohľadávky boli zistené v konkurznom konaní
31K/81/2012 a to po zrušení konkurzu doposiaľ, ďalej Vás žiadame oznámiť, aké sú Vaše majetkové pomery a či
máte voči niekomu vyživovaciu povinnosť a v akej výške.
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31NcKR/5/2013
PREDVOLANIE
V spore
o oddlženie Miroslava Balabánová, nar. 28.2.1985, bytom Komárno, Družstevná 2584/21
predvolávame Vás na pojednávanie 30.01.2017 o 10.00 hod. na č.dv.17, prízemie
na Okresný súd Nitra, v miestnosti č. dv.: 17 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!
V Nitre, dňa 08.11.2016
Za správnosť vyhotovenia: Erika Tóthová
Okresný súd Nitra dňa 8.11.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K025869
Spisová značka: 27NcKR/4/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martina Rakotová, nar. 16.11.1987, bytom Lok, Iňská č.
35/17, o návrhu na povolenie oddlženia dlžníka: Martina Rakotová, nar. 16.11.1987, bytom Lok, Iňská č. 35/17, takto
rozhodol

Súd návrh na povolenie oddlženia dlžníka: Martina Rakotová, nar. 16.11.1987, bytom Lok, Iňská č. 35/17, z a m i e t
a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom
Okresného súdu Nitra na Krajský súd v Bratislave.
Odvolanie musí mať náležitosti podľa § 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku, podľa ktorého, ak zákon
na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí, c) ktorej
veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis. Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
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).
Podľa § 364 Civilného sporového poriadku rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Podľa § 365 ods. 3 Civilného sporového poriadku odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a
dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po dni 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 8.11.2016
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K025870
Spisová značka: 31NcKR/13/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Mgr. Ladislav Kollár, nar. 13.9.1975, bytom 935 27
Podlužany 29, o oprave uznesenia, takto
rozhodol
Súd opravuje odôvodnenie uznesenia č.k. 31NcKR/13/2014 zo dňa 27.10.2016 v časti, v ktorej sa konštatuje výška
určenej ročnej sumy, ktorú je povinný dlžník zložiť na uspokojovanie veriteľov a správne má byť 2640,eur ročne a
220,- eur mesačne.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 357 písm. f/CSP).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 8.11.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K025871
Spisová značka: 27K/4/2016
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

18

Obchodný vestník 219/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.11.2016

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídlom Nitra,
Damborského č. 5, vo veci vyhláseného konkurzu na úpadcu: Vilma Žipaj-Mišková, narodená 13.11.1964, bytom
Beladice, časť Veľké Chrašťany, Gaštanová č. 205, fyzická osoba oprávnená na podnikanie pod obchodným menom:
Vilma Žipaj-Mišková - ZM TRANS, IČO: 37320971, s miestom podnikania Beladice č. 205, ktorého správcom je:
Slovenská insolvenčná, k. s., so sídlom: Nitra, Párovská č. 26, IČO: 47234440, o návrhu na otvorenie malého
konkurzu takto
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 27K/4/2016 - 110 zo dňa 18.07.2016 na majetok
dlžníka: Vilma Žipaj-Mišková, nar. 13.11.1964, bytom Beladice, časť Veľké Chrašťany, Gaštanová č. 205, fyzická
osoba oprávnená na podnikanie pod obchodným menom: Vilma Žipaj-Mišková - ZM TRANS, IČO: 37320971, s
miestom podnikania Beladice č. 205, uznáva z a m a l ý .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ).

Okresný súd Nitra dňa 8.11.2016
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K025872
Spisová značka: 32K/42/2014
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Milan Sklenář, nar. 17.7.1980,
bytom Mlynský Sek 449, 941 02 Lipová, občan Českej republiky, ktorého správcom je JUDr. Fadi Fardous, so sídlom
kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra, uznesením č.k. 32K/42/2014-170 zo dňa 13.10.2016 potvrdil prevod
pohľadávok v sume 91.813,93 eura pôvodného veriteľa FR SR - Daňový úrad Nitra, so sídlom Damborského 5, 949
01 Nitra, voči úpadcovi na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.11.2016.
Okresný súd Nitra dňa 9.11.2016
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K025873
Spisová značka: 3K/20/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Štefana Šteca, nar.
18.10.1955, bytom Ulica 8. mája 637/32, 089 01 Svidník, správcom ktorého je JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, so
sídlom kancelárie Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ing. Štefana Šteca, nar. 18.10.1955, bytom Ulica 8. mája 637/32, 089 01
Svidník po splnení konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia 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).
Okresný súd Prešov dňa 8.11.2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Daniela Baranová, sudca
K025874
Spisová značka: 2K/71/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Šidlovský,
nar. 10.11.1964, bytom Hviezdoslavova 107/16, 065 44 Plaveč, správcom ktorého je LawService Recovery, k.s., so
sídlom kancelárie Pribinova 8, 040 01 Košice, IČO: 47 817 003, o návrhu správcu na poskytnutie súčinnosti, takto
rozhodol
Vyzýva úpadcu - Jozefa Šidlovského, nar. 10.11.1964, bytom Hviezdoslavova 107/16, 065 44 Plaveč, aby správcovi
do siedmich dní od doručenia tejto výzvy poskytol ním požadovanú súčinnosť.
Zároveň ho poučuje, že ak úpadca ani na výzvu súdu neposkytne správcovi súčinnosť, súd nariadi jeho predvedenie
na súd, aby podal vysvetlenie alebo mu uznesením uloží pokutu do výšky 165 000 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 8.11.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K025875
Spisová značka: 4K/24/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jaroslav Šlosár, nar. 24.3.1954, bytom
Tatranská 26, 059 91 Veľký Slavkov, správcom ktorého je Mgr. Ing. MVDr. Peter Žoldoš, PhD., so sídlom kancelárie
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, o výmene správcu na 1. schôdzi veriteľov, takto
rozhodol
o d v o l á v a : Mgr. Ing. MVDr. Peter Žoldoš, PhD., so sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, z
funkcie správcu úpadcu,
do funkcie správcu úpadcu ustanovuje: Mgr. Peter Žoldoš, so sídlom kancelárie Žriedlova 3, 040 01 Košice.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 3.11.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K025876
Spisová značka: 1K/39/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ivan Cuprák, nar. 18.01.1976,
trvale bytom Tehelná 71/12, 082 71 Lipany, správcom ktorého je JUDr. Jozef Jaroščák, so sídlom kancelárie
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, o odvolaní správcu z funkcie, takto
rozhodol
Odvoláva JUDr. Jozefa Jaroščáka, so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, z funkcie správcu
úpadcu,
ustanovuje za správcu úpadcu: PERSPECTA Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Bardejovské kúpele 30, 086 31
Bardejov, IČO: 47 256 184,
ukladá povinnosť odvolanému správcovi JUDr. Jozefovi Jaroščákovi, aby novému správcovi bezodkladne predložil
všetku dokumentáciu úpadcu, predložil mu podrobnú správu o svojej činnosti a poskytol potrebnú súčinnosť.
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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všetku dokumentáciu úpadcu, predložil mu podrobnú správu o svojej činnosti a poskytol potrebnú súčinnosť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Prešov dňa 8.11.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K025877
Spisová značka: 1K/45/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Bc. Ing. Ján Jamnický, nar. 27.07.1979, bytom Hlavná
490/10, 059 21 Svit, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Bc. Ing. Ján Jamnický, nar. 27.07.1979, bytom Hlavná 490/10, 059 21 Svit.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra
Okresný súd Prešov dňa 8.11.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K025878
Spisová značka: 2K/29/2016
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TONAB plus, s.r.o., so sídlom 082 37 Široké 656, IČO: 45
511 748, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, uznesením č. k. 2K/29/2016-50 zo dňa 13.10.2016 z a s
t a v i l konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka TONAB plus, s.r.o., so sídlom 082 37 Široké 656, IČO:
45 511 748.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.11.2016.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.11.2016.
Okresný súd Prešov dňa 9.11.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K025879
Spisová značka: 1K/36/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Noga - VAMS, s
miestom podnikania Cernina 153, 090 16 Cernina, IČO: 34 238 964, správcom ktorého je JUDr. Peter Novosad, so
sídlom kancelárie Masarykova 16, 080 01 Prešov, o paušálnej odmene správcu, takto
rozhodol
p r i z n á v a JUDr. Petrovi Novosadovi, so sídlom kancelárie Masarykova 16, 080 01 Prešov paušálnu odmenu za
výkon funkcie správcu do prvej schôdze veriteľov vo výške 2.323,57 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 9.11.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K025880
Spisová značka: 4K/9/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Andrea Želonková, rod.
Spodníková, nar. 31.10.1969, bytom Ústecko - Orlická 2345/11, 058 01 Poprad, správcom ktorého je JUDr. Stela
Wildeová, so sídlom kancelárie Konštantínova 6, 080 01 Prešov, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva JUDr. Stele Wildeovej, so sídlom kancelárie Konštantínova 6, 080 01 Prešov, 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 9.11.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K025881
Spisová značka: 40K/40/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Peter Lobík, nar. 04.06.1973, trvale bytom 913 07 Bošáca
155, štátny občan SR, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Návrh navrhovateľa - dlžníka Peter Lobík, nar. 04.06.1973, trvale bytom 913 07 Bošáca 155 na povolenie oddlženia
sa vylučuje na samostatné konanie.
Poučenie:
Odvolanie proti uzneseniu nie je prípustné. (§ 355 ods. 2, § 357 C.s.p.)
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom (§ 199 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trenčín dňa 8.11.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K025882
Spisová značka: 40NcKR/21/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Jana Boboková, nar. 21.09.1977, bydliskom 972 42
Podhradie 72, občan Slovenskej republiky o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Súd p o v o ľ u j e oddlženie dlžníčky: Jana Boboková, nar. 21.09.1977, bydliskom 972 42 Podhradie 72.
II. Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Máriu Bustinovú so sídlom kancelárie Šrobárova 9, 914 51
Trenčianske Teplice, značka správca S172.
III. Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníčky, ktoré budú počas trojročného skúšobného obdobia podliehať
písomnému súhlasu správcu nasledovne:
- uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a právne úkony
dlžníčky smerujúce k skončeniu pracovného pomeru,
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na
obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
- úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných
právnických osôb,
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
- uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom
vyjadrení sumu 330 eur, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 160 eur v jednom
kalendárnom mesiaci,
- odmietnutie daru alebo dedičstva.
IV. Dlžníčka je p o v i n n á počas trojročného skúšobného obdobia na konci každého skúšobného
roka poskytnúť správcovi na uspokojenie svojich záväzkov peňažné prostriedky v sume 2.280,- eur; ak táto suma
presiahne 70 % čistého príjmu dlžníčky za uplynulý skúšobný rok, je dlžníčka povinná poskytnúť správcovi peňažné
prostriedky v sume najviac vo výške 70 % svojho čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok.
V. Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia bez zbytočného odkladu oznamovať
súdu všetky významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníčkou.
VI. Správca je p o v i n n ý vždy na konci skúšobného roka podať súdu podrobnú správu o plnení povinností
dlžníčky počas uplynulého skúšobného roka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 7.11.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K025883
Spisová značka: 40NcKR/8/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Trnovec, nar. 17.11.1978, trvale bytom Považská
Bystrica, občan Slovenskej republiky o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Súd p o v o ľ u j e oddlženie dlžníka: Jozef Trnovec, nar. 17.11.1978, trvale bytom Považská Bystrica.
II. Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Martinu Poláčkovú so sídlom kancelárie Smetanova 1655/7, 911
01 Trenčín, značka správcu S1691.
III. Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas trojročného skúšobného obdobia podliehať
písomnému súhlasu
správcu nasledovne:
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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,

I. Súd p o v o ľ u j e oddlženie dlžníka: Jozef Trnovec, nar. 17.11.1978, trvale bytom Považská Bystrica.
II.
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01 Trenčín, značka správcu S1691.
III. Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas trojročného skúšobného obdobia podliehať
písomnému súhlasu správcu nasledovne:
- uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a právne úkony dlžníka
smerujúce k skončeniu pracovného pomeru,
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na
obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
- úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných
právnických osôb,
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
- uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom
vyjadrení sumu 330 eur, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 160 eur v jednom
kalendárnom mesiaci,
- odmietnutie daru alebo dedičstva.
IV. Dlžník je p o v i n n ý počas trojročného skúšobného obdobia na konci každého skúšobného
roka poskytnúť správcovi na uspokojenie svojich záväzkov peňažné prostriedky v sume 3.000,- eur; ak táto suma
presiahne 70 % čistého príjmu dlžníka za uplynulý skúšobný rok, je dlžník povinný poskytnúť správcovi peňažné
prostriedky v sume najviac vo výške 70 % svojho čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok.
V. Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia bez zbytočného odkladu oznamovať
súdu všetky významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom.
VI. Správca je p o v i n n ý vždy na konci skúšobného roka podať súdu podrobnú správu o plnení povinností
dlžníka počas uplynulého skúšobného roka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 8.11.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K025884
Spisová značka: 28R/4/2010
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu VENGE s. r. o. v konkurze so sídlom
Hollého 1925/18, 020 01 Púchov, IČO 36 815 292, uznesením č.k. 28R/4/2010-1944 zo dňa 14.10.2016 povolil vstup
obchodnej spoločnosti Blackside, a. s. so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO 48 191 515, do
konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a. s. so sídlom
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00 151 653, a to v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 654 663,67
eura, ktorá je vedená v zozname pohľadávok pod č. 13/S-46.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.11.2016.
Okresný súd Trenčín dňa 9.11.2016
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K025885
Spisová značka: 22R/1/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ing. Dalibor Mičo - FINEX s miestom podnikania
Soblahovská 1113/51, 911 01 Trenčín, IČO 48210030,
o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka Ing. Dalibor Mičo - FINEX s miestom podnikania Soblahovská
1113/51, 911 01 Trenčín, IČO 48210030, takto
rozhodol
Začína sa reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi Ing. Dalibor Mičo - FINEX s miestom podnikania Soblahovská
1113/51, 911 01 Trenčín, IČO 48210030.
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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Začína sa reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi Ing. Dalibor Mičo - FINEX s miestom podnikania Soblahovská
1113/51, 911 01 Trenčín, IČO 48210030.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 9.11.2016
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K025886
Spisová značka: 40K/9/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jelka Királyová, rod. Kucharíková, nar.
02.01.1959, trvale bytom 020 01 Púchov, uznaného za malý, ktorého správcom je obchodná spoločnosť SKKS, k. s.
so sídlom kancelárie Námestie Matice slovenskej 4262/23,018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 868 671, značka
správcu S1459, o návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze
veriteľov takto
rozhodol
I. Opravuje sa odsek 1 odôvodnenia uznesenia tunajšieho súdu č.k. 40K/9/2016-112 zo dňa 24.10.2016 tak, že
správne má znieť: Uznesením tunajšieho súdu č.k. 40K/9/2016-52 zo dňa 10.05.2016, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku s účinkami zverejnenia ku dňu 18.05.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka, konkurz
bol uznaný za malý a do funkcie správcu bola ustanovená obchodná spoločnosť SKKS, k. s. so sídlom kancelárie
Námestie Matice slovenskej 4262/23,018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 868 671, značka správcu S1459.
II. Opravuje sa odsek 2 odôvodnenia uznesenia tunajšieho súdu č.k. 40K/9/2016-112 zo dňa 24.10.2016 tak, že
dátum konania prvej schôdze veriteľov má byť správne 22.08.2016.
III. Opravuje sa odsek 6 odôvodnenia uznesenia tunajšieho súdu č.k. 40K/9/2016-112 zo dňa 24.10.2016 tak, že
označenie vyhlášky má správne znieť: vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
IV. V ostatnom ostáva uznesenie tunajšieho súdu č.k. 40K/9/2016-112 zo dňa 24.10.2016 nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

(§ 355 ods. 2 a § 357 C.s.p.)

Okresný súd Trenčín dňa 8.11.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K025887
Spisová značka: 40K/9/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jelka Királyová, rod. Kucharíková, nar.
02.01.1959, trvale bytom 020 01 Púchov, uznaného za malý, ktorého správcom je obchodná spoločnosť SKKS, k. s.
so sídlom kancelárie Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 868 671, značka
správcu S1459, o návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze
veriteľov takto
rozhodol
Správcovi SKKS, k. s. so sídlom kancelárie Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO
36 868 671, značka správcu S1459 sa priznáva paušálna odmena vo výške 132,78 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 355 ods. 2, § 357 C.s.p.)
Okresný súd Trenčín dňa 8.11.2016
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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K025888
Spisová značka: 25K/31/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Andrej Krajčovič, nar. 22.08.1984, 920
01 Hlohovec, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd správcovi, Mgr. Eva Timár Myjavcová, so sídlom kancelárie: kancelárie: Štúrova 42, 927 01 Šaľa, p o u k a z u j
e nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 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 663,88 eur evidovaného pod pol. reg. D19 94016, a to do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 8.11.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K025889
Spisová značka: 25R/3/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: Dopravné stavby, a.s., IČO: 36 834 921,
Námestie sv. Michala 171/4, 919 30 Jaslovské Bohunice, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sa, vložka č. 10670/B, o povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
I.
Súd opravuje výrok uznesenia Okresného súdu Trnava č. k. 25R/3/2016-147 zo dňa 24.08.2016 v
časti určenia rozsahu úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu, že správne má znieť:
„Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
a)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
b)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti alebo inej právnickej osobe,
c)
prevod, prenájom alebo akékoľvek zaťaženie nehnuteľností alebo iného majetku, ktorého hodnota
predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka vrátane ich zaťaženia vecným bremenom,
d)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
e)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
f)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu
g)
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
h)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako troch mesiacov
i)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže na plnenie s hodnotou nad 30.000 eur,
j)
akékoľvek plnenie zo strany dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie
zmluvných alebo mimozmluvných sankcií,
k)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
ustanovenia § 124 ods. 7 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vrátane
uznania záväzku pred súdom o určenie popretej pohľadávky,
l)
urobenie iného právneho úkonu nie nevyhnutne potrebného na zabezpečenie riadneho výkonu činností
dlžníka, ktoré sú predmetom jeho podnikania alebo inej činnosti.“
V ostatných častiach zostáva uznesenie bezo zmeny.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je možné podať odvolanie.
Proti uzneseniu súdu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
V sťažnosti sa
popri všeobecných
náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha.
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Proti tomuto uzneseniu nie je možné podať odvolanie.
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Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha.
Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a
účelné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 7.11.2016
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K025890
Spisová značka: 25K/20/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurz na majetok úpadcu: LONGFORD s.r.o., IČO: 45 920 737,
Klincová 35, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08 (predtým HALIFAX s.r.o., IČO: 45 920 737, Trnavská cesta 4,
926 01 Sereď), zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 114129/B, 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, INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., so sídlom kancelárie: Vajanského 3157/24, 924 01
Galanta, nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1 399,80 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 1 399,80 eur evidovaného pod pol. reg. D19 532016, a to do 3
dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 8.11.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K025891
Spisová značka: 25K/41/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Richard Puha, nar. 12.02.1979, Hlavná ulica
150/73, 930 02 Vieska, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: Richard Puha, nar. 12.02.1979, Hlavná ulica 150/73,
930 02 Vieska.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. 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,
súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov. Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto,
že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu.
Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
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účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti,
súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
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súde zbavenia svojich dlhov. Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto,
že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 8.11.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K025892
Spisová značka: 25K/40/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Kitta, nar. 25.12.1981, Františkánska
7403/3, 917 01 Trnava, právne zastúpený: JUDr. Miroslav Michalička, Advokátska kancelária, Vajslova 11, 917 01
Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Peter Kitta, nar. 25.12.1981, Františkánska 7403/3, 917 01
Trnava.
Súd u z n á v a konkurz za malý.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: Ing. Miriam Šefčíková, PhD., so sídlom kancelárie: Podjavorinskej 37/1,
917 01 Trnava.
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a
zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od
ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. 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,
súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov. Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto,
že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
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. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
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).
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zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
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).
4.
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).
5.
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).
6.
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).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
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).
9.
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).
10.
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).
11.
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).
12.
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).
13.
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).
14.
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).
15.
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).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
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).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že
majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167
ods. 1 ZKR).
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 8.11.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K025893
Spisová značka: 25K/39/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Juriga, nar. 16.03.1964, Popudinské
Močidľany 211, 908 61 Popudinské Močidľany, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Milan Juriga, nar. 16.03.1964, Popudinské Močidľany 211, 908 61
Popudinské Močidľany.
Súd u z n á v a konkurz za malý.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie: Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a
zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od
ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. 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,
súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov. Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto,
že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
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. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
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).
4.
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).
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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).
5.
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).
6.
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).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
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).
9.
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).
10.
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).
11.
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).
12.
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).
13.
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).
14.
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).
15.
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).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
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).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že
majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167
ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 8.11.2016
JUDr. Dagmar Valocká, 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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K025894
Spisová značka: 25K/38/2009
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Rudolf
Jurkulák, nar. 24.6.1943, Vrbovská cesta 4727/26, 921 01 Piešťany, správcom ktorého je: JUDr. Václav Sosna, so
sídlom kancelárie: Námestie slobody 2, 909 01 Skalica, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: Rudolf Jurkulák, nar. 24.6.1943, Vrbovská cesta
4727/26, 921 01 Piešťany, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 8.11.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K025895
Spisová značka: 25K/6/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: HanSpa Trade, spol. s r.o., IČO: 36 728
021, Hollého 741/5, 905 01 Senica, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo:
19513/T, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I. Súd v r a c i a zložiteľovi preddavku, HanSpa Trade, spol. s r.o., IČO: 36 728 021, Hollého 741/5, 905 01
Senica, nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol.
reg. D19 202016 vo výške 660,74 eur, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
II. Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á vrátiť zložiteľovi preddavku
HanSpa Trade,
spol. s r.o., IČO: 36 728 021, Hollého 741/5, 905 01 Senica, nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D19 202016 vo výške 660,74 eur, a to do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 8.11.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K025896
Spisová značka: 25K/18/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: INSSTAV, s.r.o., IČO: 44 454 040,
Mierová 1, 920 01 Hlohovec, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č. 24758/T, o
odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi JUDr. Barbore Volárovej, so sídlom kancelárie Kukučínova 11, 921 01
Piešťany, paušálnu odmenu vo výške 4 979,09 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 26.10.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K025897
Spisová značka: 25K/18/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: INSSTAV, s.r.o., IČO: 44 454 040,
Mierová 1, 920 01 Hlohovec, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č. 24758/T,
správcom ktorého je JUDr. Barbora Volárová, so sídlom kancelárie: Kukučínova 11, 921 01 Piešťany, o výmene
správcu, takto
rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu: JUDr. Barbora Volárová, so sídlom kancelárie: Kukučínova11, 921 01 Piešťany.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: KRIVANKON k. s., so sídlom kancelárie: Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie veriteľ, ktorý hlasoval za správcu schváleného schôdzou veriteľov.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 8.11.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K025898
Spisová značka: 25K/19/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LAROP, s.r.o., IČO: 36 285 528, 925
21 Malá Mača č. 86, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 18252/T,
právne zastúpený: JUDr. Pavol Haško, advokát, Košická 52, 821 08 Bratislava, správcom ktorého je Mgr. Ondrej
Bartošovič, so sídlom kancelárie: Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý,
takto
rozhodol
Súd u z n á v a konkurz vyhlásený na majetok úpadcu LAROP, s.r.o., IČO: 36 285 528, 925 21 Malá Mača č. 86,
z a m a l ý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 8.11.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K025899
Spisová značka: 3K/21/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01
Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: KANTOREX, s.r.o., so sídlom Sučianska 9881/49A, 036
08 Martin, IČO: 36 389 234, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: KANTOREX, s.r.o., so sídlom Sučianska 9881/49A, 036 08 Martin, IČO: 36
389 234.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
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;
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pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu;
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.

Okresný súd Žilina dňa 8.11.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K025900
Spisová značka: 3K/19/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Zboroň, nar. 5.6.1969, bytom
Zákamenné 188, správcom ktorého je Mgr. Andrea Buricová, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01
Dolný Kubín, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí mimo iné
skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise majetku podstát
spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav na nich ku
koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako tritisíc eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
Správca je povinný súdu predložiť a doručiť návrh čiastočného, resp. konečného rozvrhu výťažku ešte pred jeho
predložením príslušnému veriteľskému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné
náležitosti a prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 8.11.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K025901
Spisová značka: 3K/19/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Zboroň, nar. 5.6.1969, bytom
Zákamenné 188, správcom ktorého je Mgr. Andrea Buricová, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01
Dolný Kubín, takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR na účet
správy podstaty. Poukázaná suma slúži ako záloha na činnosť správcu v konkurze.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina dňa 5.10.2016 a
vedeného pod položkou registra 143, rok 2016.
Poučenie:
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./.
Okresný súd Žilina dňa 8.11.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
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K025902
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pharm. Dr. Peter Palovčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zavadilova 6945/7, 841 08 Bratislava - Devínska nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 351 259
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Demčák
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/61/2014 S1581
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/61/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

JUDr. Stanislav Demčák, Štefánikova 8, Bratislava (ďalej len „vyhlasovateľ ponukového konania") ako správca
úpadcu Pharm. Dr. Peter Palovčík, miesto podnikania: Zavadilova 6945/7, 841 08 Bratislava - Devínska nová Ves,
IČO: 32 351 259, v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR") vyhlasuje ponukové konanie na predaj hnuteľných vecí úpadcu - zbraní,
ktoré sú zapísané vo všeobecnej podstate pod položkou súpisu č. 7-15 (súpis zverejnený v OV č. 24/15 dňa
5.2.2015, doplnenie súpisu majetku zverejnené v OV č. 44/15 dňa 5.3.2015),a to:
Položka súpisu č./ Označenie hnuteľnej vec/ Súpisová hodnota:
7.

Zbraň – broková kozlica, kategória: C, č. p.: BA550182,
súpisová hodnota majetku: 250,- EUR;

8.

Zbraň – pištoľ magnolia 22, kategória: B, č. p.: neuvedené,
súpisová hodnota majetku: 50,- EUR;

9.

Zbraň - Hlaveň, kategória: C, č. p .: BA550181,
súpisová hodnota majetku: 150,- EUR;

10.

Zbraň – guľovnica samo nabíjacia, kal 7, 62x39, kategória: B, č. p. neuvedené,
súpisová hodnota majetku: 150,- EUR;

11.

Zbraň - guľovnica opakovacia, 8x64S, kategória: C, č. p.: BA550299,
súpisová hodnota majetku: 150,- EUR;

12.

Zbraň – brokovnica samo nabíjacia 21123, kategória: B, č. p.: neuvedené,
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súpisová hodnota majetku: 150,- EUR;

13.

Zbraň - broková dvojka, kategória: C, č. p.: neuvedené,
súpisová hodnota majetku: 150,- EUR;

14.

Zbraň - malokalibrovka samo nabíjacia 19229, kategória: C, č. p: neuvedené,
súpisová hodnota majetku: 150,- EUR;

15.

Zbraň - Revolver Ruger, kal 357 MAGNUM, Kategória B, č. p.: neuvedené,
súpisová hodnota majetku: 200,- EUR.

PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA: Predmetom ponukového konania sú vyššie uvedené hnuteľné veci úpadcu,
pričom ponuku je možné urobiť na hnuteľnú vec samostatne, skupinu vybraných hnuteľných vecí alebo všetky
hnuteľné veci.
PREDKLADANIE PONÚK: Lehota na podávanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení
ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v zmysle § 199
ods. 9 ZKR považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku SR.
Účastníci ponukového konania doručia svoje ponuky osobne do kancelárie správcu alebo poštou na adresu
správcu: JUDr. Stanislav Demčák, Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, v zalepenej obálke s výrazným označením
"ZÁVÄZNÁ PONUKA HNUTEĽNÉ VECI - ZBRANE - 6K/61/2014 - NEOTVÁRAŤ". Za deň doručenia ponuky sa
považuje deň, kedy bude zásielka doručená do kancelárie správcu. Ponuka musí mať písomnú formu, musí byť v
slovenskom jazyku a musí obsahovať:
a) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo účastníka, ak je pridelené,
telefónne číslo a e-mail účastníka,
b) navrhovanú kúpnu cenu za vybrané hnuteľné veci v eurách (ponuka musí byť určitá a zrozumiteľná a musí v nej
byť riadne prejavená vôľa účastníka urobiť záväznú ponuku na vybrané hnuteľné veci),
c) dátum ponuky a vlastnoručný podpis osoby oprávnenej konať za účastníka ponukového konania.
Vyhlasovateľ ponukového konania otvorí riadne doručené ponuky do 2 pracovných dní od skončenia lehoty na
doručovanie ponúk. Zápisnicu z otvárania obálok s ponukami vyhlasovateľ ponukového konania bezodkladne po
otvorení obálok zašle zástupcovi veriteľov, ako príslušnému orgánu.
PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA: Po doručení ponuky je účastník touto ponukou viazaný. Na ponuky
doručené vyhlasovateľovi ponukového konania po uplynutí lehoty určenej na predkladanie ponúk sa v ponukovom
konaní neprihliada. Vyhlasovateľ ponukového konania si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk
ako aj právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie. Oznámenie o prijatí vybranej ponuky vyhlasovateľ ponukového
konania avizuje iba víťaznému účastníkovi. Víťazný účastník sa zaväzuje uzatvoriť s vyhlasovateľom ponukového
konania kúpnu zmluvu v lehote stanovenej vyhlasovateľom ponukového konania v oznámení podľa predchádzajúcej
vety. Náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša účastník ponukového konania. Kritériom pre
určenie najlepšej ponuky v ponukovom konaní je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Najlepšia ponuka podlieha
schváleniu zástupcu veriteľov, ako príslušného orgánu. Ak zástupca veriteľov, ako príslušný orgán, najlepšiu
ponuku neschváli, vyhlasovateľ ponukového konania nemôže túto ponuku určiť ako víťaznú.
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PODMIENKY KÚPNEJ ZMLUVY: Kúpna zmluva bude obsahovať nasledujúce podmienky: (a) predmet kúpnej
zmluvy bude kupujúcemu prenechaný tak ako stojí a leží, (b) kupujúci je povinný predmet kúpnej zmluvy prevziať v
lehote najviac päť pracovných dní po podpise kúpnej zmluvy, (c) náklady spojené s prevzatím predmetu kúpnej
zmluvy znáša kupujúci, (d) kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu na účet určený vyhlasovateľom ponukového
konania, a to v lehote stanovenej vyhlasovateľom v oznámení o prijatí vybranej ponuky. Toto ponukové konanie nie
je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. ObZ, ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a
nasl. ObZ.
Obhliadku predmetu ponukového konania je potrebné dohodnúť so správcom telefonicky na tel. č. 0911/325118
alebo e-mailom: skpdemcak@gmail.com.

K025903
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SAPUCHA s.r.o. (pôvodne Cycle s.r.o.)
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svetlá 1, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 879 501
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/79/2015 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/79/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

1)
Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec
Druh hnuteľnej veci: motorové vozidlo
Značka: NV, Daewo Lublin 3384
EVČ: MY-558AK
VIN: SUL338422Y0043770
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisná hodnota majetku: 1.000,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: BIOMILA, spol. s r.o., Rudník 428, 906 23 Rudník,
IČO: 46 849 513

2)
Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec
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Druh hnuteľnej veci: príves
Značka: príves nákladný za traktor BSS P 93
EVČ: MY-437YA
VIN: 2000
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisná hodnota majetku: 1.000,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: BIOMILA, spol. s r.o., Rudník 428, 906 23 Rudník,
IČO: 46 849 513

3)
Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec
Druh hnuteľnej veci: Traktor
Značka: Zetor 6245
EVČ: MY-576AB
VIN: 2192
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisná hodnota majetku: 1.000,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: BIOMILA, spol. s r.o., Rudník 428, 906 23 Rudník,
IČO: 46 849 513

4)
Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec
Druh hnuteľnej veci: Traktor
Značka: Zetor 5211
EVČ: MY-571AB
VIN: 21743
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
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Súpisná hodnota majetku: 1.000,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: BIOMILA, spol. s r.o., Rudník 428, 906 23 Rudník,
IČO: 46 849 513

5)
Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec
Druh hnuteľnej veci: motorové vozidlo
Značka: OMV, Renault Kangoo
EVČ: MY-002AJ
VIN: VF1KCE8EF31327621
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisná hodnota majetku: 1.000,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: BIOMILA, spol. s r.o., Rudník 428, 906 23 Rudník,
IČO: 46 849 513

6)
Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec
Druh hnuteľnej veci: motorové vozidlo
Značka: NV, Renault Kangoo Express
EVČ: MY-810AM
VIN: VF1FC074F36400764
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisná hodnota majetku: 1.000,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: BIOMILA, spol. s r.o., Rudník 428, 906 23 Rudník,
IČO: 46 849 513
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7)
Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec
Druh hnuteľnej veci: motorové vozidlo
Značka: NV, Volkswagen 2 K Caddy Van,
EVČ: MY-681AP
VIN: W305/2014-20222/2005-281699/2009-28V2ZZZ2KZ4X009700
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisná hodnota majetku: 1.000,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: BIOMILA, spol. s r.o., Rudník 428, 906 23 Rudník,
IČO: 46 849 513

8)
Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec
Druh hnuteľnej veci: Traktor
Značka: Zetor 7245
EVČ: BA-829BB (MY-576AB)
VIN: 6684
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisná hodnota majetku: 1.000,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Ekotrend agro, s.r.o., Závodná 3, 821 06
Bratislava, IČO: 47 503 726

9)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 171 m2
Štát: Slovenská republika
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

41

Obchodný vestník 219/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.11.2016

Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Číslo LV: 2554
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 22393/30
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 171,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Ing. Dušan Janovíček, nar. 12.09.1963, bytom
Viestova 386/4, 907 01 Myjava

10)
Typ súpisnej položky majetku: Stavba - Kurín - výkrm brojlerov
Príslušenstvo: oplotenie dvora, asfaltové cesty, studňa 14m
Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Číslo LV: 2554
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 22393/30
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 1.000,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Ing. Dušan Janovíček, nar. 12.09.1963, bytom
Viestova 386/4, 907 01 Myjava

11)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 9638 m2
Štát: Slovenská republika
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Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Číslo LV: 3413
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 22393/1
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 9.638,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Ing. Dušan Janovíček, nar. 12.09.1963, a Dana
Janovíčková, nar. 08.07.1969, obaja bytom Viestova 386/4, 907 01 Myjava

12)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 62 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Číslo LV: 3413
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 22393/25
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 62,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Ing. Dušan Janovíček, nar. 12.09.1963, a Dana
Janovíčková, nar. 08.07.1969, obaja bytom Viestova 386/4, 907 01 Myjava

13)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 123 m2

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Číslo LV: 3413
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 22393/26
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 123,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Ing. Dušan Janovíček, nar. 12.09.1963, a Dana
Janovíčková, nar. 08.07.1969, obaja bytom Viestova 386/4, 907 01 Myjava

14)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 63 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Číslo LV: 3413
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 22393/27
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 63,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Ing. Dušan Janovíček, nar. 12.09.1963, a Dana
Janovíčková, nar. 08.07.1969, obaja bytom Viestova 386/4, 907 01 Myjava

15)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
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Výmera: 121 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Číslo LV: 3413
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 22393/28
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 121,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Ing. Dušan Janovíček, nar. 12.09.1963, a Dana
Janovíčková, nar. 08.07.1969, obaja bytom Viestova 386/4, 907 01 Myjava

16)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 121 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Číslo LV: 3413
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 22393/29
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 121,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Ing. Dušan Janovíček, nar. 12.09.1963, a Dana
Janovíčková, nar. 08.07.1969, obaja bytom Viestova 386/4, 907 01 Myjava

17)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
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Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 252 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Číslo LV: 3380
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 25511/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 252,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: SARO, spol. s r.o., Závodná 3, 821 06 Bratislava,
IČO: 36 054 054

18)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 328 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Číslo LV: 3380
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 25511/3
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 328,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: SARO, spol. s r.o., Závodná 3, 821 06 Bratislava,
IČO: 36 054 054

19)
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Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 727 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Číslo LV: 3380
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 25511/4
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 727,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: SARO, spol. s r.o., Závodná 3, 821 06 Bratislava,
IČO: 36 054 054

20)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 387 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Číslo LV: 3380
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 25511/6
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 387,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: SARO, spol. s r.o., Závodná 3, 821 06 Bratislava,
IČO: 36 054 054
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21)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 11203m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Číslo LV: 3380
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 25511/7
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 11.203,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: SARO, spol. s r.o., Závodná 3, 821 06 Bratislava,
IČO: 36 054 054

22)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 529 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Číslo LV: 3380
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 25511/10
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 529,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: SARO, spol. s r.o., Závodná 3, 821 06 Bratislava,
IČO: 36 054 054
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23)
Typ súpisnej položky majetku: Stavba - sýpka
Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Číslo LV: 3380
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 25511/6
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 10.000,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: SARO, spol. s r.o., Závodná 3, 821 06 Bratislava,
IČO: 36 054 054

24)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 251 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Číslo LV: 3379
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 22393/31
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 251,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Ing. Dušan Janovíček, nar. 12.09.1963 bytom
Viestova 386/4, 907 01 Myjava
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25)
Typ súpisnej položky majetku: Stavba - Sklad poľnohospodárskych biopotravín
Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Súpisné číslo: 428
Číslo LV: 3423
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 25511/4
Spoluvlastnícky podiel: 1/5
Súpisová hodnota majetku: 50.000,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Ing. Dušan Janovíček, nar. 12.09.1963 bytom
Viestova 386/4, 907 01 Myjava

26)
Typ súpisnej položky majetku: Stavba - Sklad poľnohospodárskych biopotravín
Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Súpisné číslo: 428
Číslo LV: 3423
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 25511/4
Spoluvlastnícky podiel: 4/5
Súpisová hodnota majetku: 200.000,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: SARO, spol. s r.o., Závodná 3, 821 06 Bratislava,
IČO: 36 054 054

27)
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Typ súpisnej položky majetku: Stavba - Dielne oprav. a stol.
Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Číslo LV: 3423
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 25511/3
Spoluvlastnícky podiel: 1/5
Súpisová hodnota majetku: 1.000,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Ing. Dušan Janovíček, nar. 12.09.1963 bytom
Viestova 386/4, 907 01 Myjava

28)
Typ súpisnej položky majetku: Stavba - Dielne oprav. a stol.
Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Číslo LV: 3423
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 25511/3
Spoluvlastnícky podiel: 4/5
Súpisová hodnota majetku: 4.000,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: SARO, spol. s r.o., Závodná 3, 821 06 Bratislava,
IČO: 36 054 054

Mgr. Robert Antal
správca
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K025904
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bernstein, s. r. o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holubyho 20, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 390 588
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/3/2014 s 1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/3/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej veci úpadcu Bernstein, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Holubyho 20, 902 01 Pezinok, IČO: 46
390 588 č. k. 4K/3/2014 oznamuje zmenu úradných hodín. Nové úradné hodiny sú počas pracovných dní od 08:00
do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod.
Do spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava, počas úradných
hodin. Termín je nutné si vopred dohodnúť na tel.: +421 2 204 00 555 alebo emailom: kancelaria@krivankon.eu.

V Bratislave, dňa 9. 11. 2016
KRIVANKON k.s.
správca S 1704

K025905
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BeKo, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 14/7495, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 851 576
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/50/2015 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/50/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej veci úpadcu BeKo, s.r.o., v likvidácii so sídlom Dunajská 14/7495, 811 08 Bratislava, IČO:
43 851 576, č. k. 8K/50/2015 oznamuje zmenu úradných hodín. Nové úradné hodiny sú počas pracovných dní od
08:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod.
Do spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava, počas úradných
hodin. Termín je nutné si vopred dohodnúť na tel.: +421 2 204 00 555 alebo emailom: kancelaria@krivankon.eu.

V Bratislave, dňa 9. 11. 2016
KRIVANKON k.s.
správca S 1704
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K025906
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELVENOVA a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Němcovej 8, 811 01 Bratislava 1
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 607 975
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/59/2013 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/59/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej veci úpadcu ELVENOVA a.s., so sídlom Boženy Němcovej 8, 811 01 Bratislava, IČO: 36
607 975 č. k. 4K/59/2013 oznamuje zmenu úradných hodín. Nové úradné hodiny sú počas pracovných dní od 08:00
do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod.
Do spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava, počas úradných
hodin. Termín je nutné si vopred dohodnúť na tel.: +421 2 204 00 555 alebo emailom: kancelaria@krivankon.eu.

V Bratislave, dňa 9. 11. 2016
KRIVANKON k.s.
správca S 1704

K025907
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Hofer, spol. s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárňanská 81, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 370 748
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/33/2015 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/33/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

.
Správca konkurznej veci úpadcu Ing. Hofer, spol. s r. o., so sídlom Komárňanská 81, 821 09 Bratislava, IČO:
31 370 748 č. k. 6K/33/2015 oznamuje zmenu úradných hodín. Nové úradné hodiny sú počas pracovných dní od
08:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod.
Do spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava, počas úradných
hodin. Termín je nutné si vopred dohodnúť na tel.: +421 2 204 00 555 alebo emailom kancelaria@krivankon.eu.

V Bratislave, dňa 9. 11. 2016
KRIVANKON k.s.
správca S 1704

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K025908
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LAMIA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veternicova 7, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 347 801
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/8/2016 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/8/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej veci úpadcu LAMIA spol. s r.o., so sídlom Veternicova 7, 841 05 Bratislava, IČO:
31 347 801 č. k. 6K/8/2015 oznamuje zmenu úradných hodín. Nové úradné hodiny sú počas pracovných dní od
08:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod.
Do spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava, počas úradných
hodin. Termín je nutné si vopred dohodnúť na tel.: +421 2 204 00 555 alebo emailom: kancelaria@krivankon.eu.

V Bratislave, dňa 9. 11. 2016
KRIVANKON k.s.
správca S 1704

K025909
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Truelite s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bellova 40, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 906 286
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/23/2014 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/23/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej veci úpadcu Truelite, s.r.o., so sídlom Bellova 40, 831 01 Bratislava IČO: 35 906 286 č. k.
4K/23/2014 oznamuje zmenu úradných hodín. Nové úradné hodiny sú počas pracovných dní od 08:00 do 12:00 a
od 13:00 do 15:00 hod.
Do spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava, počas úradných
hodin. Termín je nutné si vopred dohodnúť na tel.: +421 2 204 00 555 alebo emailom: kancelaria@krivankon.eu.

V Bratislave, dňa 9. 11. 2016
KRIVANKON k.s.
správca S 1704
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K025910
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Samat Kovoizospol spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľanová 6, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 324 908
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/38/2014 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/38/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej veci úpadcu Samat Kovoizospol spol. s.r. o., IČO: 31 324 908, sídlo: Ľanová 6, 821 01
Bratislava, č. k. 8K/38/2014 oznamuje zmenu úradných hodín. Nové úradné hodiny sú počas pracovných dní od
08:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod.
Do spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava, počas úradných
hodin. Termín je nutné si vopred dohodnúť na tel.: +421 2 204 00 555 alebo emailom: kancelaria@krivankon.eu.

V Bratislave, dňa 9. 11. 2016
KRIVANKON k.s.
správca S 1704

K025911
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Poľnohospodárske družstvo 1. Máj so sídlom v
Košeci v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zliechovská cesta 384, 018 64 Košeca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 200 115
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská 74/B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/40/2013 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/40/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej veci úpadcu Poľnohospodárske družstvo 1. Máj so sídlom v Košeci v konkurze, so sídlom
Zliechovská cesta 384, 018 64 Košeca, IČO: 00 200 115, č. k. 38K/40/2013 oznamuje zmenu úradných hodín.
Nové úradné hodiny sú počas pracovných dní od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod.
Do spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava, počas úradných
hodin. Termín je nutné si vopred dohodnúť na tel.: +421 2 204 00 555 alebo emailom kancelaria@krivankon.eu.

V Bratislave, dňa 9. 11. 2016
KRIVANKON k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca S 1704

K025912
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vydrnáková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierové námestie 83/55, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1977
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/19/2014 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/19/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej veci úpadcu Monika Vydrnáková, rod. Vaská, nar. 28.04.1977, bydliskom Mierové námestie
83/55, 914 41 Nemšová č. k. 40K/19/2014 oznamuje zmenu úradných hodín. Nové úradné hodiny sú počas
pracovných dní od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod.
Do spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava, počas úradných
hodin. Termín je nutné si vopred dohodnúť na tel.: +421 2 204 00 555 alebo emailom kancelaria@krivankon.eu.

V Bratislave, dňa 9. 11. 2016
KRIVANKON k.s.
správca S 1704

K025913
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Ambrózová "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.6.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/7/2015 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/7/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov
V konkurznej veci úpadcu: Anna Ambrózová, nar. 26.6.1981, bytom 97101 Prievidza (ďalej len „Úpadca“),
zvrejňujem podľa ustanovenia § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZoKR“) nasledovný návrh konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty pre
nezabezpečených veriteľov.
1.Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Trenčín, spis. značka 40K/7/2015-58 zo dňa 22.4.2015, ktoré bolo publikované v
Obchodnom vestníku č. 81/2015 dňa 29.4.2015, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu. Pôvodne bola do
funkcie správcu Úpadcu ustanovená Ing. Oľga Šabová, Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, S1452. Na základe
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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funkcie správcu Úpadcu ustanovená Ing. Oľga Šabová, Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, S1452. Na základe
Uznesenia Okresného súdu Trenčín 40K/7/2015-149 zo dňa 20.6.2016, publikované v Obchodnom vestníku č.
122/2016 dňa 24.6.2016, bola do funkcie správcu Úpadcu ustanovená Mgr. Xénia Hofierková, Mierové námestie 37,
911 01 Trenčín, S1531.
Nezabezpečené pohľadávky si v základnej prihlasovacej lehote prihlásili veritelia nasledovne:
P.
č.

Označenie veriteľa

Prihlásená suma v Zistená suma v Popretá suma v
EUR
EUR
EUR

1

Bakus Roman, Francisciho 727/17, 971 01 Prievidza

9 289,63 €

2

9 289,63 €

0,00 €

Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava,
13 208,57 €
IČO: 368 54 140

13 208,57 €

0,00 €

3

Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava,
2 067,86 €
IČO: 368 54 140

2 067,86 €

0,00 €

4

ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO: 35 704
3 125,27 €
713

3 125,27 €

0,00 €

5

Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza, IČO: 318 442

26,82 €

0,00 €

6

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
1 011,08 €
35776005

1 011,08 €

0,00 €

7

SR - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO:
59,75 €
215759

59,75 €

0,00 €

28 788,98 €

0,00 €

CELKOM

26,82 €

28 788,98 €

Zabezpečené pohľadávky neboli prihlásené.
Celkom boli v základnej prihlasovacej lehote prihlásené pohľadávky vo výške 28 788,98 EUR. Zistená suma
pohľadávok prihlásených v základnej prihlasovacej lehote predstavuje sumu 28 788,98 EUR.
Súdne konania vo vzťahu ku konkurznému konaniu neprebiehali.
Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty neboli žiadne prihlášky pohľadávok správcovi doručené.
V súlade s ustanovením § 76 ods. 2 ZoKR bol v predmetnom konkurze vyhotovený súpis majetku všeobecnej
podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 125/2015 zo dňa 2.7.2015 a pozostával z nasledovných
zložiek majetku:

Poradové
číslo

Typ súpisovej zložky
Opis súpisovej zložky majetku
majetku

1

Peňažná pohľadávka

Súpisová
majetku v EUR

hodnota

Peňažná pohľadávka vo výške 1660,- EUR – dlžník OS TN, právny dôvod:
1660,- €
nespotrebovaná časť preddavku

Súpis všeobecnej podstaty bol následne doplňovaný takto:
p.
Typ súpisovej
č.
Opis súpisovej zložky majetku
zložky majetku

2

Dátum
Dôvod zapísania Suma v EUR
zverejnenia

Peňažná
pohľadávka

Peňažná pohľadávka vo výške 663,88 EUR – nespotrebovaný
29.7.2016
preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

Majetok úpadcu
podliehajúci
663,88
konkurzu

Peňažná

zrážka zo mzdy Úpadcu za 08/2015 vo výške 216,14 EUR vyplatené
zamestnávateľmi Úpadcu na bankový účet Úpadcu zriadený

Majetok

úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zamestnávateľmi Úpadcu na bankový účet Úpadcu zriadený
29.7.2016
správcom na účely konkurzu IBAN:SK47 7500 0000 0040 2192 3101,
vedený v Československá obchodná banka, a.s.

Deň vydania: 15.11.2016
Majetok úpadcu
podliehajúci
216,14
konkurzu

3

Peňažná
pohľadávka

4

Peňažná
pohľadávka

zrážka zo mzdy Úpadcu za 09/2015 vo výške 41,73 EUR vyplatená
zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu zriadený
29.7.2016
správcom na účely konkurzu IBAN:SK47 7500 0000 0040 2192 3101,
vedený v Československá obchodná banka, a.s.

Majetok úpadcu
podliehajúci
konkurzu

5

Peňažná
pohľadávka

zrážka zo mzdy Úpadcu za 10/2015 vo výške 52,- EUR vyplatená
zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu zriadený
29.7.2016
správcom na účely konkurzu IBAN:SK47 7500 0000 0040 2192 3101,
vedený v Československá obchodná banka, a.s.

Majetok úpadcu
podliehajúci
52,00
konkurzu

Peňažná
6
pohľadávka

zrážka zo mzdy Úpadcu za 11/2015 vo výške 71,12 EUR vyplatená
zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu zriadený
29.7.2016
správcom na účely konkurzu IBAN:SK47 7500 0000 0040 2192 3101,
vedený v Československá obchodná banka, a.s.

Majetok úpadcu
podliehajúci
71,12
konkurzu

Peňažná
7
pohľadávka

zrážka zo mzdy Úpadcu za 12/2015 vo výške 52,69 EUR vyplatená
zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu zriadený
29.7.2016
správcom na účely konkurzu IBAN:SK47 7500 0000 0040 2192 3101,
vedený v Československá obchodná banka, a.s.

Majetok úpadcu
podliehajúci
52,69
konkurzu

Majetok úpadcu
podliehajúci
0,01
konkurzu

8

Iná
peňažná výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte; kreditný
29.7.2016
pohľadávka
úrok vyplatený za 12/2015

9

Peňažná
pohľadávka

zrážka zo mzdy Úpadcu za 01/2016 vo výške 63,77 EUR vyplatená
zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu zriadený
29.7.2016
správcom na účely konkurzu IBAN:SK47 7500 0000 0040 2192 3101,
vedený v Československá obchodná banka, a.s.

Majetok úpadcu
podliehajúci
63,77
konkurzu

10

Peňažná
pohľadávka

zrážka zo mzdy Úpadcu za 02/2016 vo výške 36,44 EUR vyplatená
zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu zriadený
29.7.2016
správcom na účely konkurzu IBAN:SK47 7500 0000 0040 2192 3101,
vedený v Československá obchodná banka, a.s.

Majetok úpadcu
podliehajúci
36,44
konkurzu

11

Peňažná
pohľadávka

zrážka zo mzdy Úpadcu za 03/2016 vo výške 30,63 EUR vyplatená
zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu zriadený
29.7.2016
správcom na účely konkurzu IBAN:SK47 7500 0000 0040 2192 3101,
vedený v Československá obchodná banka, a.s.

Majetok úpadcu
podliehajúci
30,63
konkurzu

12

Iná
peňažná výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte; kreditný
29.7.2016
pohľadávka
úrok vyplatený za 03/2016

13

Peňažná
pohľadávka

zrážka zo mzdy Úpadcu za 04/2016 vo výške 55,57 EUR vyplatená
zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu zriadený
29.7.2016
správcom na účely konkurzu IBAN:SK47 7500 0000 0040 2192 3101,
vedený v Československá obchodná banka, a.s.

Majetok úpadcu
podliehajúci
0,01
konkurzu

Majetok úpadcu
podliehajúci
55,57
konkurzu
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Peňažná
14
pohľadávka

zrážka zo mzdy Úpadcu za 05/2016 vo výške 88,59 EUR vyplatená
zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu zriadený
29.7.2016
správcom na účely konkurzu IBAN:SK47 7500 0000 0040 2192 3101,
vedený v Československá obchodná banka, a.s.

Majetok úpadcu
podliehajúci
88,59
konkurzu

Peňažná
15
pohľadávka

zrážka zo mzdy Úpadcu za 06/2016 vo výške 100,73 EUR vyplatená
zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu zriadený
29.7.2016
správcom na účely konkurzu IBAN:SK47 7500 0000 0040 2192 3101,
vedený v Československá obchodná banka, a.s.

Majetok úpadcu
podliehajúci
100,73
konkurzu

16

Iná
peňažná výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte; kreditný
29.7.2016
pohľadávka
úrok vyplatený za 06/2016

Majetok úpadcu
podliehajúci
0,01
konkurzu

17

Peňažná
pohľadávka

zrážka zo mzdy Úpadcu za 07/2016 vo výške 113,30 EUR vyplatená
zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu zriadený
10.8.2016
správcom na účely konkurzu IBAN:SK47 7500 0000 0040 2192 3101,
vedený v Československá obchodná banka, a.s.

Majetok úpadcu
podliehajúci
113,30
konkurzu

18

Peňažná
pohľadávka

zrážka zo mzdy Úpadcu za 08/2016 vo výške 123,48 EUR vyplatená
zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu zriadený
30.8.2016
správcom na účely konkurzu IBAN:SK47 7500 0000 0040 2192 3101,
vedený v Československá obchodná banka, a.s.

Majetok úpadcu
podliehajúci
123,48
konkurzu

19

Peňažná
pohľadávka

zrážka zo mzdy Úpadcu za 09/2016 vo výške 147,78 EUR vyplatená
zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu zriadený
29.9.2016
správcom na účely konkurzu IBAN:SK47 7500 0000 0040 2192 3101,
vedený v Československá obchodná banka, a.s.

Majetok úpadcu
podliehajúci
147,78
konkurzu

pohľadávka voči Mesto Prievidza vo výške 26,82 EUR vyplatená na
bankový účet Úpadcu zriadený správcom na účely konkurzu
10.10.2016
IBAN:SK47 7500 0000 0040 2192 3101, vedený v Československá
obchodná banka, a.s.

Majetok úpadcu
podliehajúci
konkurzu

Peňažná
20
pohľadávka

26,82

V súlade s ustanovením § 96 ods. 2 a § 101 ZoKR správca zverejnil oznam o zostavení pohľadávok proti podstate
a zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 194/2016 dňa
10.10.2016.
V zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 ZoKR, nikto z oprávnených osôb neprejavil záujem nahliadnuť do zoznamu
pohľadávok proti podstate a nikto z oprávnených osôb v zákonnej lehote nenamietol u správcu poradie pohľadávok
proti všeobecnej podstate.
Podľa ustanovenia § 96 ods. 5 ZoKR a § 101 ZoKR správca pripravil rozvrh všeobecnej podstaty, ktorý pred jeho
zverejnením v Obchodnom vestníku doručil Okresnému súdu Trenčín, keďže tento v súlade s ustanovením § 39
ods. 1 ZoKR vykonáva pôsobnosť veriteľského výboru – zástupcu veriteľov.
2. Rozvrhová časť
Majetok tvoriaci všeobecnú podstatu Úpadcu predstavovali len peňažné prostriedky tak, ako to vyplýva zo
všeobecnej časti tohto návrhu rozvrhu výťažku, a to v celkovej výške 3.544,70 Eur.
Pohľadávky proti podstate, ktoré majú byť uspokojené z tohto majetku, predstavujú sumu 1 017,68 Eur a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávky proti podstate, ktoré majú byť uspokojené z tohto majetku, predstavujú sumu 1 017,68 Eur a
pozostávajú z nasledovných položiek:
Veriteľ
proti podstate

pohľadávky

Doklad

Právny dôvod

Dátum vzniku

Celá
priradená
suma

Ing. Oľga Šábová, správca

zaslanie žiadostí o súčinnosť ODI, Geodetický a
kartografický ústav, CDCP SR a.s., Kataster Prievidza,
podací hárok zo dňa
Prima Banka, UniCredit Bank, TatraBanka, a.s.,, ČSOB, 7.5.2015
7.5.2015
a.s., Slovenská sporiteľňa, VUB, a.s., Poštová banka
a.s.

12,65 €

Ing. Oľga Šábová, správca

podací hárok zo dňa
zaslanie žiadosti o súčinnosť úpadca
7.5.2015

1,15 €

Ing. Oľga Šábová, správca

podací hárok zo dňa zaslanie potvrdenia o zápise pohľadávky do ZP SR 11.5.2015
11.5.2015
Krajský súd v BA

1,15 €

Ing. Oľga Šábová, správca

podací hárok zo dňa zaslanie žiadosti o zrážky zo mzdy EMPER s.r.o. 13.5.2015
13.5.2015
zamestnávateľ Úpadcu

1,15 €

Prima banka Slovensko, a.s.,
faktúra
Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO:
7150900447
31575951

č.

7.5.2015

odmena za podanie správy o úpadcovi

12.5.2015

24,00 €

Tatra banka, a.s., Hodžovo nám.
3, 811 06 Bratislava I., IČO: faktúra č. 28443509 odmena za podanie správy o úpadcovi
0000686930

14.5.2015

30,00 €

ČSOB, a.s., Michalská 18,815 faktúra
63 Bratislava, IČO: 36854140 201581744348

odmena za podanie správy o úpadcovi

13.5.2015

30,00 €

odmena za podanie správy o úpadcovi

13.5.2015

19,12 €

odmena za podanie správy o úpadcovi

15.5.2015

24,00 €

odmena za podanie správy o úpadcovi

13.5.2015

24,00 €

UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky, Šancova 1/A, faktúra č. 15205811 odmena za podanie správy o úpadcovi
813
33
Bratislava,
IČO:
47251336

26.5.2015

9,96 €

Poštová banka, a.s., Dvořákovo
faktúra
nábrežie 4, 811 02 Bratislava,
1010005080
IČO: 31340890

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829
faktúra
90
Bratislava
25,
IČO:
6001524576
31320155

Slovenská
sporiteľňa,
Tomašíkova
48,
832
Bratislava, IČO: 00151653

a.s.,
faktúra
37
2000009700

č.

č.

č.

č.
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Ing. Oľga Šábová, správca

podací hárok zo dňa zaslanie potvrdenia o zápise pohľadávky do ZP, a to
12.6.2015
12.6.2015
ČSOB, a.s. a Slovenská konsolidačná, a.s.

2,30 €

Ing. Oľga Šábová, správca

podací hárok zo dňa zaslanie potvrdenia o zápise pohľadávky do ZP, a to
16.6.2015
16.6.2015
ČSOB Leasing, a.s.

1,15 €

ČSOB, a.s., Michalská 18,815 výpis z
63 Bratislava, IČO: 36854140 08/2015

účtu

za

ČSOB, a.s., Michalská 18,815 výpis z
63 Bratislava, IČO: 36854140 09/2015

účtu

za

ČSOB, a.s., Michalská 18,815 výpis z
63 Bratislava, IČO: 36854140 10/2015

účtu

za

ČSOB, a.s., Michalská 18,815 výpis z
63 Bratislava, IČO: 36854140 11/2015

účtu

za

ČSOB, a.s., Michalská 18,815 výpis z
63 Bratislava, IČO: 36854140 12/2015

účtu

za

ČSOB, a.s., Michalská 18,815 výpis z
63 Bratislava, IČO: 36854140 01/2016

účtu

za

ČSOB, a.s., Michalská 18,815 výpis z
63 Bratislava, IČO: 36854140 02/2016

účtu

za

ČSOB, a.s., Michalská 18,815 výpis z
63 Bratislava, IČO: 36854140 03/2016

účtu

za

ČSOB, a.s., Michalská 18,815 výpis z
63 Bratislava, IČO: 36854140 04/2016

účtu

za

ČSOB, a.s., Michalská 18,815 výpis z
63 Bratislava, IČO: 36854140 05/2016

účtu

za

Mgr. Xénia Hofierková, správca

bankové poplatky za vedenie účtu

29.8.2015

6,00 €

bankové poplatky za vedenie účtu

26.9.2015

6,00 €

bankové poplatky za vedenie účtu

31.10.2015

6,00 €

bankové poplatky za vedenie účtu

30.11.2015

6,00 €

bankové poplatky za vedenie účtu

26.12.2015

6,00 €

bankové poplatky za vedenie účtu

31.1.2016

7,00 €

bankové poplatky za vedenie účtu

28.2.2016

7,00 €

bankové poplatky za vedenie účtu

31.3.2016

7,00 €

bankové poplatky za vedenie účtu

30.4.2016

7,00 €

bankové poplatky za vedenie účtu

31.5.2016

7,00 €

podací lístok zo dňa zaslanie žiadosti o vydanie majetku podliehajúceho
26.7.2016
26.7.2016
konkurzu Mesto Prievidza

1,40 €
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Uznesenie OS
40K/7/2015-165
4.8.2016

TN
z paušálna odmena do konania prvej schôdze veriteľov

ČSOB, a.s., Michalská 18,815 výpis z
63 Bratislava, IČO: 36854140 08/2016

účtu

za

ČSOB, a.s., Michalská 18,815 výpis z
63 Bratislava, IČO: 36854140 09/2016

účtu

za

Mgr. Xénia Hofierková, správca podací lístok

Deň vydania: 15.11.2016

11.8.2016

663,88 €

bankové poplatky za vedenie účtu

31.8.2016

7,00 €

bankové poplatky za vedenie účtu

30.9.2016

7,00 €

5.9.2016

1,40 €

zaslanie oznámenia zamestnávateľovi
realizácie zrážok zo mzdy

o

ukončení

Okresný súd Trenčín

súdny poplatok podľa položky 5 písm. d) Prílohy k
splatný v
deň
zákonu č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, v znení
potvrdenie VÚB, a.s.
rozvrhu výťažku, z
neskorších právnych predpisov (0,2 % z výťažku
7,09 €
o zadaní prevodu
ktorého
sa
zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo
vypočítal
všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur)

Ing. Oľga Šábová, správca

splatný v
deň
potvrdenie VÚB, a.s. odmena správcu vypočítaná podľa ustanovenia § 17 rozvrhu výťažku, z
29,36 €
o zadaní prevodu
ods. 2 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. (5%)
ktorého
sa
vypočítal

splatný v
deň
potvrdenie VÚB, a.s. odmena správcu vypočítaná podľa ustanovenia § 17 rozvrhu výťažku, z
Mgr. Xénia Hofierková, správca
14,92 €
o zadaní prevodu
ods. 2 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. (5%)
ktorého
sa
vypočítal

VÚB, a.s.

výpis z účtu

bankové poplatky za vedenie bankového účtu do splatný v
zrušenia, bankové poplatky za prevody peňažných realizácie
prostriedkov veriteľom
prevodov

deň
40,00 €

Proti tomuto zoznamu pohľadávok proti podstate neboli v 30 dňovej lehote od zverejnenia zostavenia zoznamu
pohľadávok proti podstate a zámeru zostaviť končený rozvrh výťažku doručené žiadne námietky.
Z celkového výťažku zo všeobecnej podstaty v sume 3 544,70 Eur majú byť uspokojené pohľadávky proti podstate
vo výške 1 017,68 € Eur a pozostávajú z poštovného, bankových poplatkov, súdneho poplatku a odmeny správcov.
Odmena správcov bola vypočítaná z peňažných pohľadávok vo výške 5% podľa ustanovenia § 17 ods. 2 Vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti č. 665/2005 Z.z. (ďalej len „Vyhláška“), pričom najprv boli od hodnoty peňažných
pohľadávok – výťažku - odpočítané ostatné pohľadávky proti podstate.
Rozdelenie odmeny medzi správcov bolo stanovené podľa ustanovenia § 13 ods. 3 Vyhlášky, v zmysle ktorej nárok
na odmenu z výťažku má ten správca, ktorý prijal alebo zabezpečil peňažné plnenie v eurách, ktoré predstavuje
výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu.
Čistý výťažok zo všeobecnej podstaty tak predstavuje sumu 2 527,02 Eur.
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Výška všetkých zistených nezabezpečených pohľadávok, miera uspokojenia každého veriteľa a suma prináležiaca
každému veriteľovi sú nasledovné:

P.
Označenie veriteľa
č.

Prihlásená suma v Zistená suma v Suma na uspokojenie v
EUR
EUR
EUR

1

Bakus Roman, Francisciho 727/17, 971 01 Prievidza

9 289,63 €

2

9 289,63 €

815,42 €

Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63
13 208,57 €
Bratislava, IČO: 368 54 140

13 208,57 €

1 159,41 €

3

Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63
2 067,86 €
Bratislava, IČO: 368 54 140

2 067,86 €

181,51 €

4

ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO: 35
3 125,27 €
704 713

3 125,27 €

274,33 €

5

Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza, IČO: 318
26,82 €
442

26,82 €

2,35 €

6

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
1 011,08 €
IČO: 35776005

1 011,08 €

88,75 €

7

SR - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava,
59,75 €
IČO: 215759

59,75 €

5,24 €

CELKOM

28 788,98 €

2 527,02 €

28 788,98 €

Suma na uspokojenie veriteľov

2 527,02 €

Rozsah uspokojenia v %

8,78

Poučenie správcu:
Podľa ustanovenia § 96 ods. 1, posledná veta, ZoKR, náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ prihlásenej
pohľadávky sám. V súlade s ustanovením § 101 ods. 1 ZoKR, v spojení s ustanovením § 96 ods. 5 ZoKR, správca
predkladá Okresnému súdu Trenčín, ako zástupcovi veriteľov, návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty Úpadcu a určuje zástupcovi veriteľov na jeho schválenie lehotu 30 dní odo dňa zverejnenia tohto návrhu
v Obchodnom vestníku.
V uvedenej lehote môže zástupca veriteľov návrh konečného rozvrhu schváliť alebo môže proti nemu
uplatniť odôvodnené námietky.
Jednotliví veritelia môžu do návrhu konečného rozvrhu nahliadať v kancelárii správcu na adrese Mierové námestie
37, 911 01 Trenčín, II. poschodie, po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č. 0903/776 399 a vo vyššie
uvedenej lehote môžu požiadať zástupcu veriteľov, aby proti návrhu konečného rozvrhu uplatnil odôvodnené
námietky.
Zároveň týmto vyzývam vyššie uvedených veriteľov, aby na adresu správcu: Mgr. Xénia Hofierková, správca,
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: hofierkovaxenia@gmail.com
oznámili číslo bankového účtu v tvare IBAN a BIC kód, na ktorý budú v prípade schválenia konečného
rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty poukázané peňažné prostriedky, pripadajúce na uspokojenie ich
pohľadávok.
V Trenčíne, dňa 10.11.2016
_________________________________
Mgr. Xénia Hofierková, správca úpadcu Anna Ambrózová „v konkurze“
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K025914
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: K.H.S.SK., spol. s r.o. „v reštrukturalizácii“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráž 8419, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 407 364
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2016 S 1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
sp. zn. 2R/1/2016
Dlžník: K.H.S.SK., spol. s r.o. „v reštrukturalizácii“, sídlo: Stráž 8419, 96001 Zvolen, IČO: 36 407 364
Dátum a čas zasadnutia: 08.11.2016, 10:00 hod.
Miesto zasadnutia: kancelária správcu LawService Recovery, k.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen, 3. podlažie, veľká
zasadacia miestnosť
Správca dlžníka: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 46 570 675
Zoznam prítomných:
Členovia veriteľského výboru:
1. VPK, s.r.o., so sídlom Jilemnického 3, 081 02 Prešov, IČO: 36 484 555 - zastúpený na základe
plnomocenstva advokátom,
2. ELMOP – Eva Moskáľová, s miestom podnikania Oščadnica 1236, PSČ: 02301, IČO: 40 140 229 - zastúpený
na základe plnomocenstva advokátom,
3. Ing. Stanislav Škorňa, trvale bytom Hrdinov SNP 10241/82A,036 01 Martin - zastúpený na základe
plnomocenstva advokátom.
Ďalší prítomní:
JUDr. Tomáš Sliacky, komplementár LawService Recovery, k.s. (ďalej len „správca“)
Program zasadnutia veriteľského výboru:
1. Rozhodovanie o schválení alebo zamietnutí prepracovaného záverečnému návrhu reštrukturalizačného plánu.
I.
Tretie zasadnutie veriteľského výboru zvolal v zmysle § 144 ods. 1 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 128 ods. 1
ZKR právny zástupca predsedu veriteľského výboru spoločnosti VPK, s.r.o. e-mailom dňa 28.10.2016 a to
v nadväznosti na Dlžníkom dňa 27.10.2016 predložený prepracovaný záverečný návrh reštrukturalizačného plánu.
Predseda veriteľského výboru v tejto veci skonštatoval, že Dlžník predložil veriteľskému výboru záverečný návrh
reštrukturalizačného plánu v lehote určenej v zmysle § 143 ZKR v spojení s § 144 ods. 1 ZKR, keď na druhom
zasadnutí veriteľského výboru veriteľský výbor mal k predloženému plánu výhrady a určil Dlžníkovi 15 dňovú lehotu
na prepracovanie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu t.j. do 27.10.2016. Prítomní členovia veriteľského
výboru súčasne potvrdili, že im bol zo strany predsedu veriteľského výboru e-mailom doručený Dlžníkom predložený
záverečný návrh reštrukturalizačného plánu spolu s prílohami, ako aj oznámenie o mieste, čase a programe tohto
zasadnutia veriteľského výboru.
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Predseda veriteľského výboru ďalej skonštatoval, že z dôvodu kedy na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní 3
členovia veriteľského výboru, veriteľský výbor je v zmysle § 128 ods. 2 ZKR uznášaniaschopný.
II.
Predseda veriteľského výboru následne pristúpil k jedinému bodu programu, keď vyzval prítomných členov
veriteľského výboru, aby hlasovali za prijatie prepracovaného záverečného reštrukturalizačného plánu v znení
v akom bol predsedovi veriteľského výboru predložený dňa 27.10.2016, ako aj za odporúčanie pre účastníkov plánu
oprávneným o schválení plánu hlasovať na schvaľovacej schôdzi, aby na schvaľovacej schôdzi hlasovali za prijatie
prepracovaného reštrukturalizačného plánu a rovnako žiadosti veriteľského výboru, aby správca v lehote do troch
dní od doručenia zápisnice z tretieho zasadnutia veriteľského výboru zvolal schvaľovaciu schôdzu veriteľov Dlžníka
tak, aby sa konala v lehote 30 dní od doručenia zápisnice z tretieho zasadnutia veriteľského výboru.
Výsledok hlasovania:
ZA

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

PROTI

0 hlasov

ZDRŽAL SA

0 hlasov

V súlade s výsledkami hlasovania predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor prijal nasledovné
Uznesenie:
„Veriteľský výbor v reštrukturalizácii dlžníka K.H.S.SK., spol. s r.o. „v reštrukturalizácii“, so sídlom Stráž
8419, 96001 Zvolen, IČO: 36 407 364 v zmysle § 144 ods. 3 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) schvaľuje dlžníkom
predložený prepracovaný záverečný návrh reštrukturalizačného plánu v znení v akom bol predložený
predsedovi veriteľského výboru dňa 27.10.2016.
Veriteľský výbor týmto v zmysle §146 ods. 1 ZKR žiada správcu dlžníka, aby do troch dní od doručenia tejto
zápisnice zvolal schvaľovaciu schôdzu veriteľov Dlžníka tak, aby sa konala najneskôr do 30 dní od
doručenia tejto zápisnice správcovi.
Veriteľský výbor odporúča účastníkom plánu oprávneným o schválení plánu hlasovať na schvaľovacej
schôdzi, aby na schvaľovacej schôdzi hlasovali za prijatie veriteľským výborom schváleného
reštrukturalizačného Plánu.“
III.
Záverom predseda veriteľského výboru vyzval členov veriteľského výboru na predloženie ich stanovísk alebo
požiadaviek. Žiaden z členov veriteľského výboru nepredložil stanovisko alebo požiadavku.
Z dôvodu, že boli vyčerpané všetky body programu zvolaného zasadnutia veriteľského výboru, bolo zasadnutie
ukončené o 10:40 hod.
Vo Zvolene, dňa 08.11.2016

_________________________________
VPK, s.r.o. – predseda veriteľského výboru
v zastúpení JUDr. Juraj Rybár, advokát s.r.o.
v mene spoločnosti koná
JUDr. Juraj Rybár, advokát a konateľ
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K025915
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: K.H.S.SK., spol. s r.o. „v reštrukturalizácii“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráž 8419, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 407 364
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1731,
reštrukturalizačný správca dlžníka: K.H.S.SK., spol. s r.o. „v reštrukturalizácii“, so sídlom Stráž 8419, 960 01 Zvolen,
IČO: 36 407 364, týmto po doručení žiadosti veriteľského výboru zvoláva zvoláva v zmysle § 146 ods. 1 a 2 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len "ZKR") schvaľovaciu schôdzu veriteľov na deň 09.12.2016 o 09.00 hod., ktorá sa uskutoční na
adrese Neresnická cesta 13, 960 01 Zvolen - Hotel TENIS, kongresová sála Liberta.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Rozprava
3. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu
4. Záver
Správca oznamuje, že veriteľský výbor na zasadnutí konanom dňa 08.11.2016 prijal uznesenie, ktorým schválil
prepracovaný reštrukturalizačný plán dlžníka, predložený veriteľskému výboru dlžníkom ako predkladateľom plánu a
odporučil, aby účastníci plánu oprávnení o schválení plánu hlasovať za jeho prijatie hlasovali. Veriteľský výbor
súčasne požiadal správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze v zmysle § 146 ZKR.
Správca ďalej oznamujem, že účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom reštrukturalizačného plánu v
kancelárii správcu na adrese Stráž 223, 960 01 Zvolen a to v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 11:30 hod.
a od 12:30 hod. do 15:00 hod.. Termín oboznámenia sa s plánom je potrebné vopred dohodnúť so správcom
písomne alebo telefonicky na telefónnom čísle 045/5240200 alebo e-mailom na: lsrecovery@lawservice.sk
Prezentácia veriteľov sa začína o 08.20 hod.
Vo Zvolene, dňa 10.11.2016
LawService Recovery, k.s., správca

K025916
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FAME, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 222 968
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Bajkalská 22, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/2/2015 - S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
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

66

Obchodný vestník 219/2016
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.11.2016

Okresný súd Bratislava I
6K/2/2015
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, sídlo kancelárie
Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, IČO: 47 166 142, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR, značka správcu: S1673 (ďalej aj ako len „Správca“) ako správca úpadcu: FAME, spol. s r.o., so
sídlom Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, IČO: 36 222 968 (ďalej aj ako len „Úpadca“),
vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania
na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty ako celku, t.j. podnik, a to za podmienok bližšie upravených v
dokumente „Záväzné podmienky ponukového konania č. 0116-FAME“ v súlade s pokynmi príslušného orgánu
Úpadcu, pričom:
1. Na predkladanie ponúk do verejného ponukového konania realizovaného na základe tohto oznamu Správcu je
stanovená lehota 14-tich kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku SR a záväzná
ponuka musí byť v súlade so Záväznými podmienkami ponukového konania č. 0116-FAME doručená alebo
predložená osobne na adresu správcu: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., Miletičova 5B, 821 08
Bratislava. Za prvý deň plynutia dotknutej lehoty sa považuje 1. kalendárny deň nasledujúci po dní uverejnenia
tohto oznamu v Obchodnom vestníku SR a za posledný deň plynutia dotknutej lehoty sa považuje 14. kalendárny
deň nasledujúci po dni uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku SR, pričom pokiaľ posledný deň lehoty
pripadne na deň pracovného pokoja, tak sa za posledný deň lehoty považuje najbližší pracovný deň. V posledný
deň lehoty na predkladanie ponúk musia byť ponuky fyzicky doručené na označenú adresu správcovskej kancelárie
najneskôr do 15.00 hod.
Návrhy, ktoré budú doručené, resp. predložené po tejto lehote, môžu byť prijaté a otvorené len so súhlasom
príslušného orgánu úpadcu.
Presné podmienky predkladania ponúk ako i ostatné podmienky speňažovania stanovujú Záväzné
podmienky ponukového konania č. 0116-FAME.
2. Každá osoba, ktorá prejaví záujem o účasť na verejnom ponukovom konaní realizovanom Správcom za účelom
speňaženia predmetu speňažovania, sa po zaplatení účastníckeho poplatku v sume 200,00 EUR na bankový účet
správy podstaty, t.j. bankový účet:
·
·

vedený pod č.ú.: 4021192599/7500, IBAN: SK09 7500 0000 0040 2119 2599 v peňažnom ústave
Československá obchodná banka, a.s., v skratke ČSOB, a.s.
alebo v hotovosti k rukám Správcu,

stane osobou zúčastnenou na ponukovom konaní a následne dostane k dispozícií:
a. jeden rovnopis záväzných podmienok,
b. informačné memorandum, ako základný dokument informatívneho charakteru obsahujúci identifikáciu
Úpadcu, jeho podnikateľskej a inej činnosti, rámcovú identifikáciu majetku Úpadcu, fotodokumentáciu
majetku Úpadcu, ako aj uvedenie ďalších zložiek predmetu ponukového konania v zmysle záväzných
podmienok,
c. a po dohode so Správcom alebo osobou poverenou Správcom si môže záujemca obhliadnuť majetok
predstavujúci predmet ponukového konania.
3. Bankový účet správy podstaty vedený v peňažnom ústave Československá obchodná banka, a.s., v
skratke ČSOB, a.s., pod č.ú.: 4021192599/7500, IBAN: SK09 7500 0000 0040 2119 2599, bude v rámci
priebehu I. kola verejného ponukového konania na podnik Úpadcu slúžiť ako bankový účet na skladanie
zábezpeky, ktorá je čo do výšky ako i podmienok jej realizácie definovaná taktiež vyššie spomenutými
Záväznými podmienkami ponukového konania č. 0116-FAME.
4.

Bližšie informácie možno získať priamo u správcu:

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, IČO:
47 166 142, JUDr. František Gutek, komplementár, mobil: 0903 978 626, 0917 500 897, email:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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47 166 142, JUDr. František Gutek, komplementár, mobil: 0903 978 626, 0917 500 897, email:
frantisek.gutek@skar.eu.sk

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.

K025917
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Štrbáň - AVANT PLUS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hattalova 34/40, 028 01 Trstená
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
Podzávoz 302, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 4K/21/2014/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/21/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

týmto správca dopĺňa a upravuje zoznam majetku tvoriaci všeobecnú podstatu. Oznámenie o doplnení
súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v OV 184/2016 zo dňa 26. 09. 2016 pod položkou K021951.
Znenie výmer je aktuálne ku dňu 02.11.2016

1. Súbor nehnuteľností:

Súbor nehnuteľností sa nachádza: Okres: Tvrdošín, Obec: VITANOVÁ, Katastrálne územie: VITANOVÁ

Na liste vlastníctva č. 1606, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" . 8605 trvalé
trávne porasty 3284 m2, pod B 57 v podiele 980678/999999, na ktorý pripadá výmera 3220,5 m2,

Na liste vlastníctva č. 1607, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" Č. 8606 trvalé
trávne porasty 3022 m2, pod B 67 v podiele 47881/50064, na ktoré pripadá výmera 2890,2 m2,

Na liste vlastníctva č. 2845, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 8461 orná
pôda 1165 m2, pod B 11 v podiele 473/480 na ktorý pripadá výmera 1148 m2,

Na liste vlastníctva č. 2846, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E", č. 8462 orná
pôda 720 m2, pod B 11 v podiele 473/480 na ktorý pripadá výmera 709,5 m2,
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Na liste vlastníctva č. 2852, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 8628/1 orná
pôda 1568 m2, pod B 12 v podiele 12/14 na ktorý pripadá výmera 1344 m2,

Na liste vlastníctva č. 2856, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" č. 8633 orná
pôda 2004 m2, pod B 9 v podiele 30/36 na ktorý pripadá výmera 1670 m2,

Na liste vlastníctva č. 2857, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 8618 trvalé
trávne porasty 990 m2, pod B 15 v podiele 140/160 na ktorý pripadá výmera 866,3 m2

Na liste vlastníctva č. 2861, pozemky zobrazené na katastrálnej mape ako parcely reg. "C" č. 6798/7 ostatné
plochy 319 m2, č.6867/19 ostatné plochy 897 m2, pod B 10 v podiele 50/60 na ktorý pripadá výmera 1013,3 m2,

Na liste vlastníctva č. 2866, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" č. 8658 trvalé
trávne porasty 1218 m2, č.8659 orná pôda 1193 m2, , pod B 16 v podiele 23/24 na ktorý pripadá výmera 2310,5
m2,

Na liste vlastníctva č. 2909, pozemok zobrazený na katastrálnej mape ako parcela reg. "C" č. 6867/28 ostatné
plochy 238 m2 a pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" č. 8589 orná pôda 1351 m2,
č.8590 trvalé trávne porasty 1126 m2, pod B 14 v podiele 5/8 na ktorý pripadá výmera 1696,9 m2,

Na liste vlastníctva č. 2914, pozemky zobrazené na katastrá1nej mape ako parcely reg. "C" č. 6798/15 ostatné
plochy 212 m2, č. 6867/25 trvalé trávne porasty 422 m2, pod B 9 v podiele 56/96 na ktorý pripadá výmera 369,8
m2,

Na liste vlastníctva č. 2974, pozemok zobrazený na katastrá1nej mape ako parcela reg. "C" č. 8630/7 ostatné
plochy 267 m2 a pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 8617/1 orná pôda 3283
m2, parcela reg. "E" č. 8617/2 orná pôda 30 m2 pod B 10 v podiele 140/160 na ktorý pripadá výmera 3132,5 m2

Na liste vlastníctva č. 3029, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" č. 6841 orná
pôda 233 m2, č.6842 orná pôda 82 m2, pod B 8 v podiele 6/12 na ktorý pripadá výmera 157,5 m2,

Na liste vlastníctva č. 3050, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" Č. 6837 orná
pôda 289 m2, č. 6838 orná pôda 101 m2, pod B 9 v podiele 75/160 na ktorý pripadá výmera 182,8 m2,

Na liste vlastníctva č. 3056, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 8663 trvalé
trávne porasty 956 m2, pod B 24 v podiele 226/270 na ktorý pripadá výmera 800,2 m2,
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Na liste vlastníctva č. 3087, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" č. 6843 orná
pôda 68 m2, č. 6844 orná pôda 324 m2, pod B 17 v podiele 5/126 na ktorý pripadá výmera 15,6 m2,

Na liste vlastníctva č. 3095, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 8460 orná
pôda 736 m2, pod B 10 v podiele 95/125 na ktorý pripadá výmera 559,4 m2,

Na liste vlastníctva č. 3097, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 8666 orná
pôda 1260 m2, pod B 6 v celku, výmera 1260 m2

Na liste vlastníctva č. 3099, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 8573 trvalé
trávne porasty 880 m2, pod B 6 v podiele 23/52 na ktorý pripadá výmera 389,2 m2,

Na liste vlastníctva č. 3101, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 6845 orná
pôda 363 m2, pod B 4 v podiele 2/4 na ktorý pripadá výmera 181,5 m2,

Na liste vlastníctva č. 3102, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 6846 orná
pôda 69 m2, pod B 4 v podiele 2/4 na ktorý pripadá výmera 34,5m2,

Na liste vlastníctva č. 3103, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 6847 orná
pôda 42 m2, pod B 4 v celosti, výmera 42 m2,

Na liste vlastníctva č. 3119, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 8627/1 orná
pôda 417 m2, pod B 9 v podiele 9/14 na ktorý pripadá výmera 268,1 m2,

Na liste vlastníctva č. 3125, pozemky zobrazené na katastrálnej mape ako parcely reg. "C" č. 6798/16 ostatné
plochy 187 m2, č. 6867/24 trvalé trávne porasty 343 m2, pod B 8 v podiele 6/7 na ktorý pripadá výmera 454,3 m2,

Na liste vlastníctva č. 3147, pozemok zobrazený na katastrálnej mape ako parcela reg. "C" č. 6867/26 trvalé
trávne porasty 393 m2, pod B 8 v podiele 30/36 na ktorý pripadá výmera 327,5 m2,

Na liste vlastníctva č. 3149, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 8632 orná
pôda 1171 m2, pod B 5 v podiele 30/36 na ktorý pripadá výmera 975,8 m2,

Na liste vlastníctva č. 3151, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" č. 6848/1 orná
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Na liste vlastníctva č. 3151, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" č. 6848/1 orná
pôda 184 m2, pod B 4 v podiele 2/4 na ktorý pripadá výmera 92 m2,

Na liste vlastníctva č. 3202, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" č. 8679 trvalé
trávne porasty 1080 m2, Č. 8680 trvalé trávne porasty 1576 m2, pod B 5 v podiele 1/2 na ktorý pripadá výmera
1328 m2,

Na liste vlastníctva č. 3218, pozemky zobrazené na katastrálnej mape ako parcely reg. "C" č. 6798/6 ostatné
plochy 2407 m2, č.6798/8 ostatné plochy 420 m2, č. 6798/9 ostatné plochy 438 m2, č. č. 6798/11 ostatné plochy
381 m2, č.6798/13 ostatné plochy 1820 m2, 6798/17 ostatné plochy 164 m2, č.6798/18 ostatné plochy 346 m2,
č.6867/18 ostatné plochy 2839 m2, č.6867/20 ostatné plochy 482 m2, č.6867/21 ostatné plochy 3283 m2, č.6867/22
ostatné plochy 45 m2, č. 6867/23 trvalé trávne porasty 1493 m2, č.6867/27 trvalé trávne porasty 902 m2, 6867/32
zastavané plochy a nádvoria 230 m2, 6867/33 zastavané plochy a nádvoria 75 m2, 8375/8 ostatné plochy 18 m2,
č. 8375/9 ostatné plochy 18 m2, č.8375/10 ostatné plochy 18 m2, č.8375/11 ostatné plochy 18 m2, č.8375/12 trvalé
trávne porasty 6920 m2, č. 8375/14 trvalé trávne porasty 4 m2, č. 8375/15 trvalé trávne porasty 4 m2, č. 8375/16
trvalé trávne porasty 4 m2, č.8375/17 trvalé trávne porasty 4 m2, č.8375/18 trvalé trávne porasty 4 m2, č.8375/19
trvalé trávne porasty 4 m2, č.8375/42 zastavané plochy a nádvoria 5 m2, č.8375/43 zastavané plochy a nádvoria 4
m2, č.8375/44 zastavané plochy a nádvoria 3 m2, č.8375/45 zastavané plochy a nádvoria 2 m2, č.8375/46
zastavané plochy a nádvoria 3 m2, č.8375/47 zastavané plochy a nádvoria 3 m2, č.8554/2 trvalé trávne porasty 4
m2, č.8554/3 trvalé trávne porasty 4 m2, č.8554/6 zastavané plochy a nádvoria 2 m2, č.8554/7 zastavané plochy a
nádvoria 5 m2, č.8630/3 ostatné plochy 18 m2, č.8630/4 ostatné plochy 18 m2, č.8630/5 ostatné plochy 18 m2,
č.8630/6 ostatné plochy 773 m2, č.8630/8 ostatné plochy 73 m2, č.8630/9 ostatné plochy 423 m2, č.8630/10 trvalé
trávne porasty 4 m2, č.8630/11 trvalé trávne porasty 4 m2, č.8630/12 trvalé trávne porasty 4 m2, č. 8630/13 trvalé
trávne porasty 4 m2, č.8630/14 trvalé trávne porasty 4 m2, č.8630/15 trvalé trávne porasty 4 m2 na ktorý pripadá
výmera 23 696 m2 a

pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. „E“ č. 6819 orná pôda 227 m2, č.6822 orná
pôda 204 m2, č.8457 orná pôda 921 m2, č.8458 orná pôda 641 m2, č.8459 orná pôda 805 m2, č.8463 orná pôda
950 m2, č.8464 orná pôda 1149 m2, č.8465 trvalé trávne porasty 705 m2, č.8466 orná pôda 1654 m2, č.8503/1
orná pôda 669 m2, č.8503/2 orná pôda 669 m2, č.8504 orná pôda 1999 m2, č.8505 orná pôda 2007 m2, č.8506/1
orná pôda 1042 m2, č.8506/2 orná pôda 1050 m2, č.8507 trvalé trávne porasty 619 m2, č.8508 orná pôda 1094
m2, č.8509 orná pôda 1423 m2, č.8510 orná pôda 1580 m2, č.8511 orná pôda 1351 m2, č.8513/1 orná pôda 731
m2, č.8513/2 orná pôda 730 m2, č.8512 orná pôda 1456 m2, č.8514 orná pôda 1185 m2, č.8515 orná pôda 1146
m2, č.8516 orná pôda 1495 m2 č.8517 orná pôda 3306 m2, č.8518 orná pôda 969 m2, č.8519 orná pôda 999 m2,
č.8520 orná pôda 1163 m2, č.8521 orná pôda 1143 m2, č.8522/1 orná pôda 517 m2, č.8522/2 orná pôda 1148
m2, č.8523 orná pôda 1651 m2, č.8525 orná pôda 1076 m2, č.8524 orná pôda 1044 m2, č.8526 orná pôda 1071
m2, č. 8527 orná pôda 1928 m2, č.8528 orná pôda 1060 m2, č.8529 orná pôda 956 m2, č.8530 orná pôda 1011
m2, č.8532 orná pôda 2139 m2, č.8531 orná pôda 1092 m2, č.8533 orná pôda 1933 m2, č.8534 orná pôda 2202
m2, č.8535 orná pôda 1366 m2, č.8536 orná pôda 1262 m2, č.8537 orná pôda 951 m2, č.8538 orná pôda 1848
m2, č. 8540/2 orná pôda 425 m2, č.8539 orná pôda 2011 m2, č.8540/1 orná pôda 426 m2, č.8541 orná pôda 843
m2, č.8542 trvalé trávne porasty 212 m2, č.8544 trvalé trávne porasty 209 m2, č.8543 trvalé trávne porasty 254
m2, č.8545 trvalé trávne porasty 366 m2, č.8553 orná pôda 797 m2, č.8554 orná pôda 2173 m2, č.8556 trvalé
trávne porasty 1186 m2, č.8557 orná pôda 1015 m2, č.8558 orná pôda 960 m2, č.8561 orná pôda 750 m2, č.8563
orná pôda 1979 m2, č.8562 orná pôda 1099 m2, č.8565 trvalé trávne porasty 936 m2, č.8566 orná pôda 1101 m2,
č.8567 orná pôda 1274 m2, č.8570 orná pôda 1455 m2, č.8571 orná pôda 2595 m2, č.8572 trvalé trávne porasty
478 m2, č.8575 trvalé trávne porasty 929 m2, č.8576 orná pôda 1284 m2, č. 8577 orná pôda 2216 m2, č.8578
trvalé trávne porasty 1671 m2, č. 8579 trvalé trávne porasty 906 m2, č.8580 orná pôda 2912 m2, č.8581 orná
pôda 1359 m2, č.8584 orná pôda 1395 m2, č.8583 orná pôda 1353 m2, č. 8585 orná pôda 1010 m2, č.8586 orná
pôda 1074 m2, č.8587 orná pôda 406 m2, č.8588 orná pôda 1979 m2, č.8593 orná pôda 2009 m2, č.8594 orná
pôda 1479 m2, č.8596/1 trvalé trávne porasty 723 m2, č. 8597 orná pôda 1941 m2, č.8599/1 orná pôda 1075 m2,
č.8598/1 orná pôda 1886 m2, č.8600/1 orná pôda 1118 m2, č.8601/1 orná pôda 1118 m2, č.8604 trvalé trávne
porasty 5630 m2, č.8609/1 orná pôda 1352 m2, č. 8609/2 orná pôda 115 m2 č.8608/1 orná pôda 847 m2, č.
8608/2 orná pôda 117 m2, č.8610 trvalé trávne porasty 370 m2, č.8616/1 orná pôda 2790 m2, č. 8616/2 orná pôda
20, č.8619 orná pôda 2117 m2, č.8620/1 orná pôda 2234 m2, č. 8620/2 orná pôda 43 m2, č.8621/1 orná pôda 702
m2, č. 8621/2 orná pôda 28 m2, č.8622 orná pôda 1404 m2, č.8623/1 orná pôda 820 m2, č. 8624 orná pôda 2363
m2, č.8623/2 orná pôda 820 m2, č. 8625 . orná pôda 1056 m2, č.8626/1 orná pôda 730 m2, č. 8626/2 orná pôda
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m2, č.8623/2 orná pôda 820 m2, č. 8625 . orná pôda 1056 m2, č.8626/1 orná pôda 730 m2, č. 8626/2 orná pôda
51 m2, č.8627/2 orná pôda 417 m2, č.8628/2 orná pôda 1565 m2, č.8629 trvalé trávne porasty 1264 m2, č.8630
orná pôda 2199 m2, č.8631 orná pôda 1217 m2, č.8635 trvalé trávne porasty 987 m2, č.8637 orná pôda 247 m2,
č. 8636 orná pôda 1567 m2, č.8638 orná pôda 1134 m2, č.8639/2 orná pôda 397 m2, č.8640 orná pôda 255 m2,
č.8641 orná pôda 1410 m2, č.8643 trvalé trávne porasty 891 m2, č.8642 trvalé trávne porasty 929 m2, č.8644
orná pôda 1342 m2, č.8649 orná pôda 1207 m2, č.8650 trvalé trávne porasty 845 m2, č .8651 trvalé trávne porasty
834 m2, č.8652 orná pôda 1635 m2, č.8656 orná pôda 1102 m2, č. 8657 trvalé trávne porasty 1078 m2, č.8664
trvalé trávne porasty 1190 m2, č.8665 trvalé trávne porasty 895 m2, č.8670 orná pôda 759 m2, č.8671 trvalé trávne
porasty 1028 m2, č.8672 trvalé trávne porasty 978 m2, č.8673 orná pôda 698 m2, č.8678 trvalé trávne porasty
1301 m2, pod B 2 v celku, na ktorú pripadá výmera 164 728 m2

Na liste vlastníctva č. 3490, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 6823 orná
pôda 231 m2, p.č. 8634 trvalý trávny porast 1070 m2, pod B 2 v podiele 30/36 na ktorý pripadá výmera 1084,2m2.
dôvod zapísania: nehnuteľnosti patriace do BSM, scudzené odporovateľným právnym úkonom.
deň spísania:

21. 09. 2016

deň a vylúčenia:
Sporný zápis: osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis Vladimír Krížo, rod. Krížo, Podbiel 305.
Súpisová Hodnota: 1.530.000.-€hodnota súboru nehnuteľností

2. Súbor nehnuteľností

Súbor nehnuteľností sa nachádza: Okres: Tvrdošín, Obec: VITANOVÁ, Katastrálne územie: VITANOVÁ

Na liste vlastníctva č. 1126, pozemky zobrazené na katastrálnej mape ako parcely reg. „C” č. 1024/12 zastavané
plochy a nádvoria 138 m2, č. 1024/13 ostatné plochy 824 m2, 1217/2 zastavané plochy a nádvoria 68 m2,
č.1323/70 zastavané plochy a nádvoria 71 m2, č.5348/11 ostatné plochy 1400 m2, č. 6404/4 trvalé trávne porasty
53 m2, č. 6404/5 trvalé trávne porasty 77 m2, č. 6560/2 ostatné plochy 2526 m2, č. 6560/3 zastavané plochy a
nádvoria 451 m2, č 6562/2 ostatné plochy 506 m2, č. 6798/12 ostatné plochy 348 m2, č. 7025/7 ostatné plochy 435
m2, č. 7025/8 ostatné plochy 308 m2, č. 7025/9 trvalé trávne porasty 6575 m2, č.7025/11 zastavané plochy a
nádvoria 83 m2, č.7025/12 zastavané plochy a nádvoria 18 m2, č. 7770/22 trvalé trávne porasty 343 m2 , č.
7770/23 ostatné plochy 64 m2, č.11048/2 zastavané plochy a nádvoria 615 m2, č. 11050/3 lesné pozemky 5315
m2, č. 11429 lesné pozemky 619258 m2, č. 11430 lesné pozemky 204202 m2 na ktorý pripadá výmera 924,7 m2
a pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. „E” č. 130 zastavané plochy a nádvoria 57 m2,
č. 721/1 trvalé trávne porasty 2178 m2, č. 721/2 trvalé trávne porasty 10004 m2, č. 722/1 trvalé trávne porasty 983
m2, č. 722/2 trvalé trávne porasty 4330 m2, č. 723/1 trvalé trávne porasty 810 m2, č. 723/2 trvalé trávne porasty
3410 m2, č. 724/1 trvalé trávne porasty 1339 m2, č. 724/2 trvalé trávne porasty 4657 m2, č. 725/1 trvalé trávne
porasty 996 m2, č. 725/2 trvalé trávne porasty 3436 m2, č. 845/1 trvalé trávne porasty 1202 m2, č. 845/2 trvalé
trávne porasty 3411 m2, č. 846/1 trvalé trávne porasty 1119 m2, č. 846/2 trvalé trávne porasty 2203 m2, č. 846/3
trvalé trávne porasty 454 m2, č. 918/1 trvalé trávne porasty 7 m2, č. 918/2 trvalé trávne porasty 1335 m2, č. 931/1
ostatné plochy 1027 m2, č. 931/2 ostatné plochy 1428 m2, č. 1024 ostatné plochy 733 m2, č. 1217/1 trvalé trávne
porasty 12834 m2, č. 1217/2 trvalé trávne porasty 5435 m2, č. 1323/1 trvalé trávne porasty 474 m2, č. 1323/2
trvalé trávne porasty 5 m2, č. 1323/3 trvalé trávne porasty 379 m2, č. 1350 orná pôda 180 m2, č. 1829 trvalé trávne
porasty 26543 m2, č. 4896 trvalé trávne porasty 6374 m2, č. 4897/1 trvalé trávne porasty 1495 m2, č. 4897/3 trvalé
trávne porasty 100 m2, č. 4925 trvalé trávne porasty 3676 m2, č. 4926 trvalé trávne porasty 112m2, č. 4976 trvalé
trávne porasty 1229 m2, č. 4977 trvalé trávne porasty 1585 m2, č. 5047 trvalé trávne porasty 2214 m2, č 5048
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trávne porasty 1229 m2, č. 4977 trvalé trávne porasty 1585 m2, č. 5047 trvalé trávne porasty 2214 m2, č 5048
trvalé trávne porasty 2643 m2, č. 5049 trvalé trávne porasty 704 m2, č. 5050 orná pôda 631 m2, č. 5051 orná pôda
782 m2, č. 5052 orná pôda 895 m2, č. 5053 orná pôda 1060 m2, č. 5225 orná pôda 696 m2, č. 5226 orná pôda 756
m2, č. 5297 trvalé trávne porasty 1458 m2, č. 5298 trvalé trávne porasty 1004 m2, č. 5305 trvalé trávne porasty
1449 m2, č. 5306 trvalé trávne porasty 3320 m2, č. 5314 trvalé trávne porasty 2439 m2, č. 5315 trvalé trávne
porasty 3634 m2, č. 5326 trvalé trávne porasty 3363 m2, č. 5327 trvalé trávne porasty 3177 m2, č. 5335 trvalé
trávne porasty 1767 m2, č. 5336 trvalé trávne porasty 1144 m2, č. 5344 trvalé trávne porasty 1885 m2, č. 5348
trvalé trávne porasty 7344 m2, č. 5349 trvalé trávne porasty 6830 m2, č. 5350 trvalé trávne porasty 9336 m2, č.
5351 trvalé trávne porasty 5574 m2, č. 5352 orná pôda 905 m2, č. 5353 trvalé trávne porasty 4133 m2, č. 5354
trvalé trávne porasty 14797 m2, č. 5355 trvalé trávne porasty 14440 m2, č. 5356 trvalé trávne porasty 2680 m2, č.
5357/1 trvalé trávne porasty 89 m2, č. 5357/2 trvalé trávne porasty 14312 m2, č. 6127 trvalé trávne porasty 22878
m2, č. 6129 trvalé trávne porasty 324 m2, č. 6134 trvalé trávne porasty 745 m2, č. 6141 trvalé trávne porasty 319
m2, č. 6142 trvalé trávne porasty 422 m2, č. 6151 trvalé trávne porasty 3483 m2, č. 6152 trvalé trávne porasty 381
m2, č. 6291 trvalé trávne porasty 3887 m2, č. 6339 trvalé trávne porasty 4130 m2, č. 6372 trvalé trávne porasty
2188 m2, č. 6377 trvalé trávne porasty 1250 m2, č. 6386 trvalé trávne porasty 3351 m2, č. 6403 trvalé trávne
porasty 790 m2, č. 6404/1 trvalé trávne porasty 2644 m2, č. 6404/2 trvalé trávne porasty 10812 m2, č. 6404/3 trvalé
trávne porasty 644 m2, č. 6404/4 trvalé trávne porasty 7281 m2, č. 6404/5 trvalé trávne porasty 73776 m2, č.
6404/7 trvalé trávne porasty 1275 m2, č. 6429 trvalé trávne porasty 4000 m2, č. 6546 trvalé trávne porasty 192 m2,
č. 6547 trvalé trávne porasty 460 m2, č. 6548 orná pôda 148 m2, č. 6549/1 trvalé trávne porasty 8 m2, č. 6549/2
trvalé trávne porasty 61 m2, č. 6549/3 trvalé trávne porasty 12 m2, č. 6551 orná pôda 2 m2, č. 6555 trvalé trávne
porasty 635 m2, č. 6560 trvalé trávne porasty 2949 m2, č. 6576 trvalé porasty 942 m2, č. 6577 trvalé trávne porasty
2740 m2, č. 6578 ostatné plochy 2669 m2, 6608 orná pôda 414 m2, č. 6609 orná pôda 326 m2, č. 6610 trvalé
trávne porasty 2527 m2, č 6611 trvalé trávne porasty 1037m2, č. 6654 trvalé trávne porasty 1096 m2, č. 6689 trvalé
trávne porasty 1311 m2, č. 6735 trvalé trávne porasty 1935 m2, č. 6742 trvalé trávne porasty 1339 m2, č. 6743
trvalé trávne porasty 1002 m2, č. 6748 trvalé trávne porasty 758 m2, č. 6749 trvalé trávne porasty 385 m2, č.
6753/2 trvalé trávne porasty 97 m2, č. 6754/1 orná pôda 763 m2, č. 6754/2 orná pôda 112 m2, č. 6755 trvalé
trávne porasty 281 m2, 6756 trvalé trávne porasty 436 m2, č. 6849 trvalé trávne porasty 1822 m2, č. 6850 trvalé
trávne porasty 3302 m2, č. 6862 orná pôda 211 m2, č. 6873 trvalé trávne porasty 3147 m2, č. 6874 trvalé trávne
porasty 1384 m2, č. 6883 trvalé trávne porasty 403 m2, č. 6906 trvalé trávne porasty 1184 m2, č. 6907 trvalé trávne
porasty 1 922 m2, č. 6937 trvalé trávne porasty 2051 m2, č. 6938 trvalé trávne porasty 2278 m2, č. 6951 trvalé
trávne porasty 1838 m2, č. 7025 trvalé trávne porasty 3271 m2, č. 7026 orná pôda 395 m2, č. 7027/1 trvalé trávne
porasty 192 m2, č. 7027/2 trvalé trávne porasty 1551 m2, č. 7050 trvalé trávne porasty 2046 m2, č. 7057 trvalé
trávne porasty 1959 m2, č. 7060/1 trvalé trávne porasty 88 m2, č. 7060/2 trvalé trávne porasty 2065 m2, č. 7061/1
trvalé trávne porasty 1150 m2, č. 7061/2 trvalé trávne porasty 44 m2, č. 7061/3 trvalé trávne porasty 210 m2, č.
7062/1 trvalé trávne porasty 324 m2, č. 7062/2 trvalé trávne porasty 1365 m2, č. 7062/3 trvalé trávne porasty 386
m2, č. 7093/1 trvalé trávne porasty 1023 m2, č. 7093/2 trvalé trávne porasty 1406 m2, č. 7093/102 trvalé trávne
porasty 362 m2, č. 7202 ostatné plochy 8434 m2, č. 7742 trvalé trávne porasty 786 m2, č. 7743 trvalé trávne
porasty 374 m2, č. 7749 trvalé trávne porasty 677 m2, č 7750 trvalé trávne porasty 736 m2, č. 7751 trvalé trávne
porasty 947 m2, č. 7752 trvalé trávne porasty 1637 m2, č.. 7753 trvalé trávne porasty 397 m2, č. 7754 trvalé trávne
porasty 375 m2, č. 7755/1 trvalé trávne porasty 227 m2, č. 7755/2 trvalé trávne porasty 1126 m2, č. 7756/1 trvalé
trávne porasty 504 m2, č. 7756/2 trvalé trávne porasty 50/ m2, č. 7757 trvalé trávne porasty 1764 m2, č. 7758 trvalé
trávne porasty 517 m2, č. 7759 trvalé trávne porasty 434 m2, č. 7760/1 trvalé trávne porasty 161 m2, č. 7760/2
trvalé trávne porasty 687 m2, č. 7761 trvalé trávne porasty 630 m2, č. 7762 trvalé trávne porasty 579 m2, č. 7763
trvalé trávne porasty 212 m2, č. 7764 trvalé trávne porasty 166 m2, č. 7765 trvalé trávne porasty 128 m2, č. 7766
trval trávne porasty 170 m2, č. 7767 trvalé trávne porasty 646 m2, č. 7768 trvalé trávne porasty 1181 m2, č. 7769
trvalé trávne porasty 183 m2, č. 7770 trvalé trávne porasty 221 m2, č. 7771 trvalé trávne porasty 371 m2, č. 7772
trvalé trávne porasty 203 m2, č. 7773/1 trvalé trávne porasty 1797 m2, č. 7773/2 trvalé trávne porasty 33 m2, č.
7773/3 trvalé trávne porasty 22 m2, č. 7774/1 trvalé trávne porasty 363 m2, č. 7774/2 trvalé trávne porasty65 m2,
7774/3 trvalé trávne porasty 121 m2, č. 7775/1 trvalé trávne porasty 9 m2, č. 7775/2 trvalé trávne porasty 498 m2,
č. 7780/1 trvalé trávne porasty 71 m2, č. 7780/2 trvalé trávne porasty 881 m2, č. 7780/3 trvalé trávne porasty 255
m2, č. 7780/4 trvalé trávne porasty 161 m2, č. 7781/1 trvalé trávne porasty 975 m2, č. 7781/2 trvalé trávne porasty
1555 m2, č. 7782/1 trvalé trávne porasty 381 m2, č. 7782/2 trvalé trávne porasty 299 m2, č. 7784/1 trvalé trávne
porasty 980 m2,č. 7784/2 trvalé trávne porasty 3601 m2, č. 7785/1 trvalé trávne porasty 556 m2, č. 7785/2 trvalé
trávne porasty 547 m2, č. 8120 lesné pozemky 8278 m2, č. 8121 lesné pozemky 1295 m2, č. 9067 trvalé trávne
porasty 7469 m2, č. 9068 orná pôda 232 m2, č. 9366 orná pôda 690 m2, č. 9367 trvalé trávne porasty 858 m2, č.
9368/1 trvalé trávne porasty 1113 m2, č. 9368/2 trvalé trávne porasty 151 m2, č. 9382 trvalé trávne porasty 1458
m2, č. 9383/2 trvalé trávne porasty 169 m2, č. 9386/2 trvalé trávne porasty 122 m2, č. 10823 lesné pozemky
392093 m2, č. 10824 trvalé trávne porasty 771 m2, č. 10825 trvalé trávne porasty 529 m2, č. 10826 trvalé trávne
porasty 2001 m2, č. 10829 trvalé trávne porasty 1310 m2, č. 10830 trvalé trávne porasty 374 m2, č. 10831/l lesné
pozemky 552980 m2, č. 10846 lesné pozemky 33127 m2, č. 10847 lesné pozemky 324896 m2, č. 10848/1 trvalé
trávne porasty 114568 m2, č. 10848/2 trvalé trávne porasty 54854 m2, č. 10849/1 lesné pozemky 265454 m2, č.
10849/2 lesné pozemky 12737 m2, č. 10850 lesné pozemky 2107 m2, č. 10976 lesné pozemky 45293 m2, č. 11020
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10849/2 lesné pozemky 12737 m2, č. 10850 lesné pozemky 2107 m2, č. 10976 lesné pozemky 45293 m2, č. 11020
lesné pozemky 11220 m2, č. 11044 trvalé trávne porasty 14947 m2, č. 11045 trvalé trávne porasty 9594 m2, č.
11046 trvalé trávne porasty 28845 m2, č. 11047 trvalé trávne porasty 2779 m2, č. 11048 trvalé trávne porasty
19874 m2, č. 11049/1 lesné pozemky 254124 m2, č. 11049/2 lesné pozemky 1624 m2, č. 11050/1 lesné pozemky
73671 m2, č. 11050/2 lesné pozemky 93577 m2, č. 11427 trvalé trávne porasty 1149 m2, č. 11428 trvalé trávne
porasty 1338 m2, č. 11431 trvalé trávne porasty 1655 m2, pod B 747 v podiele 292/999999 a pod B 748 v podiele
552/999999, na ktorý pripadá výmera 1548,4 m2,
Na liste vlastníctva č. 1149, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" č. 7591 trvalé
trávne porasty 347 m2, č.7592 orná pôda 1365m2, č.7593 orná pôda 477 m2, č.10137 orná pôda 341 m2, pod B 8
v podiele 2/12, na ktorý pripadá výmera 421,7 m2
Na liste vlastníctva č. 1208, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" č. 6164 trvalé
trávne porasty 244 m2, č.6863 orná pôda 343 m2, č. 8861 orná pôda 529 m2, č. 9244 trvalé trávne porasty 660 m2,
č.9245 trvalé trávne porasty 389 m2, č. 9642 trvalé trávne porasty 947 m2, pod B 11 v podiele 2/24, na ktorý
pripadá výmera 259,3 m2,
Na liste vlastníctva č. 1213, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" č. 1533 trvalé
trávne porasty 640 m2, č.3059 trvalé trávne porasty 833 m2, č.3060 orná pôda 1264 m2, č.3061 trvalé trávne
porasty 409 m2, č.3373 orná pôda 1488 m2, č.3374 orná pôda 1401 m2, č.3375 trvalé trávne porasty 138 m2,
č,4058 trvalé trávne porasty 440 m2, č.4059 orná pôda 885 m2, č,4153 trvalé trávne porasty 327 m2, č.4276 orná
pôda 1851 m2, č.4725/1 orná pôda 1833 m2, č. 4725/2 orná pôda 2113 m2, č.6301 trvalé trávne porasty 1308 m2,
č.6699 trvalé trávne porasty 215 m2, č.6715 trvalé trávne porasty 261 m2, č.7129 orná pôda 819 m2, č.7402 orná
pôda 1197 m2, č.7403 trvalé trávne porasty 1025 m2, č.7432/2 orná pôda 4781 m2, č.8250 trvalé trávne porasty
2096 m2, č.8282 trvalé trávne porasty 420 m2, č.9905/1 trvalé trávne porasty 447 m2, č.9905/2 trvalé trávne
porasty 211 m2, č.9907 trvalé trávne porasty 1255 m2, pod B 14 v podiele 10/160, na ktorý pripadá výmera 1728,6
m2,

Na liste vlastníctva č. 1233, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" č.1339 orná
pôda 113 m2, č.1656 orná pôda 416 m2, č.l657 orná pôda 321 m2, č.2077 orná pôda 1274 m2, č.3462 orná pôda
1082 m2, č.3771 orná pôda 866 m2, č. 3772 orná pôda 1187 m2, č. 4035 trvalé trávne porasty 2062 m2, č. 4328
orná pôda 541 m2, č.4329 orná pôda 568 m2, č. 4921 orná pôda 2549 m2, č. 5912 orná pôda 1109 m2, č. 5989
trvalé trávne porasty 987 m2, č.6395 orná pôda 936 m2, č.8927 orná pôda 1032 m2, č.10093 orná pôda 1191 m2,
č. 10094/1 trvalé trávne porasty 1444 m2, pod B 12 v podiele 7/125, na ktorý pripadá výmera 989,9 m2,

Na liste vlastníctva č. 1257, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 6287 orná
pôda 352 m2, pod B 8 v podiele 2/18, na ktorý pripadá výmera 39,1 m2,

Na liste vlastníctva č. 1259, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" č. 901 orná pôda
1369 m2, č.l590 orná pôda 674 m2, č.2302 orná pôda 492 m2, č.2379 orná pôda 797 m2, č.2983 orná pôda 2512
m2, č.2985 orná pôda 2514 m2, č.3158 trvalé trávne porasty 491 m2, č.3159 orná pôda 1151 m2, č.3160 trvalé
trávne porasty 244 m2, č.3334 trvalé trávne porasty 309 m2, č.3335 orná pôda 508 m2, č. 10034 trvalé trávne
porasty 283 m2, pod B 11 v podiele 2/104, na ktorý pripadá výmera 218,2 m2,

Na liste vlastníctva č. 3378, č.4268 orná pôda 816 m2, č.4272/1 orná pôda 432 m2, č. 4672/1 orná pôda 560 m2,
4672/2 orná pôda 1017 m2, č.4800 orná pôda 1359 m2, č. 6163 orná pôda 1205 m2, č. 6217 orná pôda 377 m2,
č.6256 orná pôda 2213 m2, č. 6257 trvalé trávne porasty 274 m2, č.6292 trvalé trávne porasty 1145 m2, č.7363
trvalé trávne porasty 655 m2, č.7366 orná pôda 757 m2, č. 10629 orná pôda 544m2, pod B6 v podiele 2/104, na
ktorý pripadá výmera 218,3 m2,

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

74

Obchodný vestník 219/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.11.2016

Na liste vlastníctva č. 3379, č.7562 orná pôda 885 m2, č. 8050 orná pôda 1176 m2, č. 8390 orná pôda 1266 m2,
č. 9643/2 orná pôda 1967 m2, č. l0030 orná pôda 2229 m2, č.10630 orná pôda 593 m2, č. 11335 orná pôda 2488
m2, č. 11336 trvalé trávne porasty 3049 m2,, pod B 6 v podiele 2/104, na ktorý pripadá výmera 262,6 m2,

Na liste vlastníctva č. 1267, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" č.908/2 orná
pôda 294 m2, č. 975 orná pôda 1143 m2, č. 1366 orná pôda 98 m2, Č. 1375 orná pôda 153 m2, Č. 1673 orná pôda
611 m2, Č. 1682 orná pôda 477 m2, Č. 1898 orná pôda 416 m2, č.2064 orná pôda 763 m2, Č. 2068 orná pôda
1407 m2, Č. 2701 orná pôda 304 m2, Č. 3446/1 orná pôda 308 m2, č.3446/2 orná pôda 7 m2, č.3452 orná pôda
337 m2, Č. 3453 orná pôda 1123 m2, Č. 3778 orná pôda 1694 m2,č.3845 orná pôda 1101 m2, Č. 3847 orná pôda
1592 m2, Č. 4182 orná pôda 1102 m2, Č. 4388 orná pôda 1346 m2, Č. 4391 orná pôda 47 m2, č. 4961 orná pôda
2361 m2, Č. 5158 orná pôda 342 m2, Č. 5276 orná pôda 403 m2, Č. 5277 orná pôda 375 m2, Č. 5317 orná pôda
898 m2, Č. 5602 orná pôda 1375 m2, Č. 5729 orná pôda 951 m2, Č. 5778 trvalé trávne porasty 214 m2, Č. 5779
orná pôda 1061 m2, Č. 5983/2 orná pôda 441 m2, Č. 5984 orná pôda 869 m2, Č. 6096/1 orná pôda 748 m2, Č.
6101 orná pôda 1309 m2, Č. 6448 orná pôda 812 m2, Č. 7263 orná pôda 2330 m2, Č. 7597 orná pôda 1766 m2, Č.
7598 orná pôda 236 m2, č. 7599/1 orná pod a 504 m2, č. 7940 orná pôda 928 m2, Č. 7941 orná pôda 595 m2, č.
8008 orná pôda 1193 m2, Č. 8084/1 orná pôda 448 m2, Č. 8472 orná pôda 1258 m2, č. 8502 trvalé trávne porasty
1093 m2, Č. 8736 trvalé trávne porasty 440 m2, Č. 8737 trvalé trávne porasty 608 m2, Č. 8738 orná pôda 1245 m2,
č.8746 orná pôda 633 m2, Č. 8747 orná pôda 882 m2, Č. 8929 orná pôda 670 m2, Č. 8968 trvalé trávne porasty
358 m2, Č. 8969 orná pôda 2620 m2, Č. 9080/1 trvalé trávne porasty 904 m2, Č. 9405 orná pôda 935 m2, Č.
9406/1 trvalé trávne porasty 150 m2, Č. 9406/2 trvalé trávne porasty 55 m2, Č. 9418/1 orná pôda 1364 m2, Č.
9418/2 orná pôda 105 m2, Č. 9418/3 orná pôda 77 m2, Č. 9765 orná pôda 2609 m2, Č. 9766 trvalé trávne porasty
396 m2, č.9780 orná pôda 2075 m2, Č. 9781 orná pôda 1555 m2, Č. 9782 trvalé trávne porasty 249 m2,č.10119
orná pôda 1870 m2, č.10120 orná pôda 1057 m2, č.10121/1 orná pôda 964 m2, č.10121/2 orná pôda 138
m2,č.10129 trvalé trávne porasty 1458 m2,č.10453 trvalé trávne porasty 1499 m2, č.10722/1 orná pôda 434 m2,
pod B 14 v podiele 105/2520, na ktorý pripadá výmera 2591 m2,

Na liste vlastníctva č. 1274, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" č.3436/2 orná
pôda 4 m2,č.5197 orná pôda 1045 m2, č.5198 orná pôda 426 m2, č.5762 trvalé trávne porasty 103 m2, č.9435/2
orná pôda 74 m2, pod B 11 v podiele 20/96, na ktorý pripadá výmera 344,4 m2,

Na liste vlastníctva č. 1317, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" 1291 orná pôda
204 m2, Č. 1304 orná pôda 130 m2, Č. 1935 trvalé trávne porasty 173 m2, Č. 5396 orná pôda 1234 m2, Č. 7975
orná pôda 1489 m2, Č. 8598/2 orná pôda 74 m2, pod B 10 v 8/32, na ktorý pripadá výmera 826 m2,

Na liste vlastníctva č. 1338, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" č. 1111/1 trvalé
trávne porasty 129 m2, č. 1111/2 trvalé trávne porasty 4 m2, č. 1112/1 trvalé trávne porasty 207 m2, č. 1112/2 trvalé
trávne porasty 42 m2, Č. 3832 trvalé porasty 456 m2, Č. 3833 trvalé trávne porasty 379 m2, č.11125 orná pôda 509
m2, č.11127 trvalé trávne porasty 343 m2, pod B 14 v podiele 28000/999999, na ktorý pripadá výmera 57,9 m2,

Na liste vlastníctva č. 1341, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" č. 1121 trvalé
trávne porasty 1753 m2, Č. 2706 trvalé trávne porasty 900 m2, Č. 3849 trvalé e porasty 769 m2, Č. 3960 trvalé
trávne porasty 1524 m2, Č. 3961 trvalé trávne porasty 1175 m2, č. 3962 trvalé trávne porasty 885 m2, Č. 3968
trvalé trávne porasty 1417 m2, č. 9124 orná pôda 519 m2, Č. 9125 orná pôda 393 m2, č.9126 orná pôda 423 m2,
Č. 9127 orná pôda 449m2, č.10724 trvalé trávne porasty 261 m2,č.10725 trvalé trávne porasty 257 m2, č.10726
trvalé trávne porasty 223 m2, č.10727 trvalé trávne porasty 520 m2, č.10741 trvalé trávne porasty 1689 m2, č.10931
trvalé trávne porasty 4238 m2, pod B 20 v podiele 105/5040, na ktorý pripadá výmera 362,4 m2.
Na liste vlastníctva č. 1343, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 1123 trvalé
trávne porasty 883 m2, pod B 30 v podiele 41666/999999 a pod B 33 v podiele 10417/999999,na ktorý pripadá
výmera 46 m2.
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Na liste vlastníctva č. 1347, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. „E“ č. 1128 trvalé
trávne porasty 816 m2, č.2488 trvalé trávne porasty 149 m2, Č. 2489 orná pôda 668 m2, č. 2813 trvalé trávne
porasty 809 m2, Č. 2814 trvalé trávne porasty 727 m2, Č. 2815 orná pôda 1449 m2, Č. 3874/1 trvalé trávne porasty
220 m2, č. 3874/2 trvalé trávne porasty 317 m2, č.9069 trvalé trávne porasty 356 m2, č. 9070 orná pôda 801 m2,
č.11078 trvalé trávne porasty 324 m2, č.11079 trvalé trávne porasty 2696 m2, č. 11080 trvalé trávne porasty 3047
m2, pod B 33 v podiele 140/1344, na ktorý pripadá výmera 1289,5 m2.

Na liste vlastníctva č. 1384, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. „E“ č. 1475 orná
pôda 426 m2, pod B 671 v podiele 3441/999999 a pod B 706 v podiele 276/999999, na ktorý pripadá výmera 1,6
m2.

Na liste vlastníctva č. 1395, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. „E“ č. 1566 trvalé
trávne porasty 396 m2, č. 1567 trvalé trávne porasty 800 m2, pod B 14 v podie1e 2/36, na ktorý pripadá výmera
66,4 m2.

Na liste vlastníctva č. 1427, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. „E“ č. 2663 trvalé
trávne porasty 19088 m2, pod B 245 v podiele 1802/999999, na ktorý pripadá výmera 34,4 m2.

Na liste vlastníctva č. 1428, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. „E“ č. 2664 trvalé
trávne porasty 19650 m2, pod B 245 v podiele 1800/999999, na ktorý pripadá výmera 35,4 m2.

Na liste vlastníctva č. 1429, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. „E“ č. 2665 trvalé
trávne porasty 580 m2, Č. 2666 trvalé trávne porasty 576 m2, Č. 2667 trvalé trávne porasty 591 m2, pod B 21 v
podiele 2/72, na ktorý pripadá výmera 48,5 m2

Na liste vlastníctva č. 1434, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. „E“ č. 2680 orná
pôda 1236 m2, Č. 2681 orná pôda 1239 m2, pod B 19 v podiele 2/48, na ktorý pripadá výmera 103,1 m2 .

Na liste vlastníctva č. 1435, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. „E“ č. 2682 trvalé
trávne porasty 370 m2, č. 2683 trvalé trávne porasty 199 m2, Č. 2684 trvalé trávne porasty 86 m2, Č. 2685 trvalé
trávne porasty 94 m2, č. 2686 trvalé trávne porasty 759 m2, pod B 21 v podiele 4/111, na ktorý pripadá výmera
54,3 m2.

Na liste vlastníctva č. 1436, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. „E“ č. 2691 trvalé
trávne porasty 608 m2, č. 2692 trvalé trávne porasty 257 m2, č. 2693 trvalé trávne porasty 280 m2, č. 2694 trvalé
trávne porasty 453 m2, č. 2695 trvalé trávne porasty 537 m2, č. 2696 trvalé trávne porasty 643 m2, č. 2697 trvalé
trávne porasty 559 m2, č. 2698 trvalé trávne porasty 659 m2, pod B 84 v podiele 29645/999999, na ktorý pripadá
výmera 118,5 m2.

Na liste vlastníctva č. 1440, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. „E“ č. 2842 trvalé
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Na liste vlastníctva č. 1440, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. „E“ č. 2842 trvalé
trávne porasty 875 m2, Č. 2844 orná pôda 2090 m2, č. 9118 orná pôda 856 m2, č. 9129 orná pôda 365 m2, pod B
30 v podiele 105/14280, na ktorý pripadá výmera 30,8 m2.

Na liste vlastníctva č. 1441, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. „E“ č. 2843 trvalé
trávne porasty 632 m2, č.2845 trvalé trávne porasty 154 m2, č. 9116 orná pôda 518 m2, č. 9117 trvalé trávne
porasty 292 m2, č. 9128 orná pôda 553 m2, pod B 30 v podiele 7353/999999, na ktorý pripadá výmera 15,8 m2,

Na liste vlastníctva č. 1504, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. „E“ č. 4140 trvalé
trávne porasty 207 m2, č. 4141 trvalé trávne porasty 199 m2, pod B 14 v podie1e 2/36, na ktorý pripadá výmera
22,6 m2,

Na liste vlastníctva č. 1516, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. „E" č. 4369 trvalé
trávne porasty 228 m2, č.4371 orná pôda 278 m2, pod B 54 v podiele 36585/999999, na ktorý pripadá výmera 18,5
m2,

Na liste vlastníctva č. 1517, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. „E“ č.4370 trvalé
trávne porasty 679 m2, č. 4372 trvalé trávne porasty 1332 m2, pod B 52 v podiele 300/8200, na ktorý pripadá
výmera 73,6 m2.

Na liste vlastníctva č. 1519, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 4390 trvalé
trávne porasty 571 m2, pod B 40 v podiele 10417/999999, na ktorý pripadá výmera 5,9 m2,

Na liste vlastníctva č. 1528, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" 4665 trvalé
trávne porasty 264 m2, č.4666 orná pôda 714 m2, č.10376 trvalé trávne porasty 2390 m2, č.10377 trvalé trávne
porasty 5963 m2, pod B 31 v podiele 20834/999999, na ktorý pripadá výmera 194,4 m2,

Na liste vlastníctva č. 1555, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" Č. 6126 trvalé
trávne porasty 62511 m2, pod B 114 v podiele 4687/999999, na ktorý pripadá výmera 293 m2,

Na liste vlastníctva č. 1557, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" Č. 6130 trvalé
trávne porasty 60930 m2, pod B 69 v podiele 11114/999999, na ktorý pripadá výmera 677,2 m2,
.

Na liste vlastníctva č. 1562, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" Č. 6139 trvalé
trávne porasty 5822 m2, pod B 57 v podiele 39877/999999 a pod B 59 v podiele 4181/999999, na ktorý pripadá
výmera 256,5 m2,
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Na liste vlastníctva č. 1563, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" Č. 6140 trvalé
trávne porasty 53105 m2, pod B 118 v podiele 18618/999999, na ktorý pripadá výmera 988,7 m2,

Na liste vlastníctva č.1564, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č.6143 trvalé
trávne porasty 49484 m2, pod B 671 v podiele 14744/999999 a pod B 702 v podiele 64/999999, na ktorý pripadá
výmera 732,8 m2,

Na liste vlastníctva č. 1574, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" Č. 6720 trvalé
trávne porasty 7811 m2, pod B 669 v podiele 3456/999999 a pod B 704 v podiele 277/999999, na ktorý pripadá
výmera 29,2 m2,

Na liste vlastníctva č.1575, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 6721 trvalé
trávne porasty 9440 m2, pod B 669 v podiele 1205/999999 a pod B 704 v podiele 97/999999, na ktoré pripadá
výmera 12,3 m2,

Na liste vlastníctva č. 1581, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 6739 trvalé
trávne porasty 33597 m2, pod B 98 v podiele 26909/999999 a pod B 104 v podiele 1302/999999, na ktoré pripadá
výmera 947,8 m2,

Na liste vlastníctva č. 1582, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 6740 trvalé
trávne porasty 23261 m2, pod B 93 v podiele 1661/999999, na ktorý pripadá výmera 38,6 m2,

Na liste vlastníctva Č. 1583, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 6741 trvalé
trávne porasty 27555 m2, pod B 93 v podiele 1661/999999, na ktorý pripadá výmera 45,8 m2,

Na liste vlastníctva Č. 1589, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" Č. 6751 trvalé
trávne porasty 22755 m2, pod B 666 v podiele 447/999999 a pod B 701 v podiele 36/999999, na ktoré pripadá
výmera 11 m2,

Na liste vlastníctva č. 1590, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" Č. 6752 trvalé
trávne porasty 19763 m2, pod B 108 v podiele 4687/999999, na ktorý pripadá výmera 92,6 m2,
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Na liste vlastníctva č. 1591, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" 6753/1 trvalé
trávne porasty 43682 m2, pod B 107 v podiele 4687/999999, na ktorý výmera 204,7 m2,

Na liste vlastníctva č. 1613, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" Č. 9268 trvalé
trávne porasty 3745 m2, pod B 77 v podiele 9756/999999, na ktorý pripadá výmera 36,5 m2

Na liste vlastníctva č. 1617, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" Č. 9370 trvalé
trávne porasty 2915 m2, pod B 675 v podiele 3849/999999 a pod B 710 v podiele 728/999999, na ktoré pripadá
výmera 13,3 m2,

Na liste vlastníctva č. 1618, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" Č. 9371 trvalé
trávne porasty 1898 m2, pod B 675 v podiele 3858/999999 a pod B 710 v podiele 730/999999, na ktoré pripadá
výmera 8,7 m2,

Na liste vlastníctva č. 1619, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" Č. 9372 trvalé
trávne porasty 34368 m2, pod B 668 v podiele 164/999999 a pod B 702 v podiele 13/999999, na ktorý pripadá
výmera 6,1 m2,

Na liste vlastníctva č. 1620, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" Č. 9373 trvalé
trávne porasty 42241 m2, pod B 668 v podiele 85/999999 a pod B 704 v podiele 7/999999, na ktorý pripadá výmera
3,9 m2,

Na liste vlastníctva č. 1621, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" Č. 9374 trvalé
trávne porasty 4716 m2, pod B 676 v podiele 3878/999999 a pod B 711 v podiele 734/999999, na ktoré pripadá
výmera 21,8 m2,

Na liste vlastníctva č. 1622, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" Č. 9375 trvalé
trávne porasty 1883 m2, pod B 676 v podiele 3887/999999 a pod B 710 v podiele 736/999999, na ktoré pripadá
výmera 8,7 m2,

Na liste vlastníctva č. 1623, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" Č. 9376 trvalé
trávne porasty 43914 m2, pod B 686 v podiele 7/999999, na ktorý pripadá výmera 0,3 m2,

Na liste vlastníctva č. 1624, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č.9377 trvalé
trávne porasty 44184 m2, pod B 665 v podiele 106/999999 a pod B 697 v podiele 9/999999, na ktoré pripadá
výmera 5,1 m2,

Na liste vlastníctva č. 1625, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" Č. 9378 trvalé
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Na liste vlastníctva č. 1625, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" Č. 9378 trvalé
trávne porasty 47803 m2, pop B 662 v podiele 53/999999 a pod B 697 v podiele 8212/999999, na ktorý pripadá
výmera 395,1 m2,

Na liste vlastníctva č. 1626, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" Č. 9379 trvalé
trávne porasty 42223 m2, pod B 662 v podiele 15/999999 a pod B 693 v podiele 2/999999, na ktoré pripadá výmera
0,7 m2,

Na liste vlastníctva č. 1627, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" Č. 9380 trvalé
trávne porasty 58883 m2, pod B 663 v podiele 15/999999 a pod B 693 v podiele 2/999999, na ktoré pripadá výmera
1 m2,

Na liste vlastníctva č. 1628, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" Č. 9381 trvalé
trávne porasty 49545 m2, pod B 665 v podiele 15/999999 a pod B 695 v podiele 2/999999, na ktoré pripadá výmera
0,8 m2,

Na liste vlastníctva č. 1629, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" Č. 9383/1 trvalé
trávne porasty 23311 m2, pod B 109 v podiele 7816/999999, na ktorý pripadá výmera 182,2 m2,

Na liste vlastníctva č. 1630, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" Č. 9384 trvalé
trávne porasty 27597 m2, pod B 109 v podiele 7817/999999, na ktorý pripadá výmera 215,7 m2,

Na liste vlastníctva č. 1633, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 9387 trvalé
trávne porasty 350 m2, pod B 83 v podiele 16762/999999, na ktorý pripadá
výmera 5,9 m2,
.
Na liste vlastníctva č. 1634, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" Č. 9388 trvalé
trávne porasty 17004 m2, pod B 83 v podiele 16886/999999, na ktorý pripadá výmera 287,1 m2,

Na liste vlastníctva č. 1641, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" Č. 9398 trvalé
trávne porasty 2819 m2, pod B 677 v podiele 3889/999999 a pod B 711 v podiele 736/999999, na ktorý pripadá
výmera 13 m2,

Na liste vlastníctva č. 1642, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" Č. 9399 trvalé
trávne porasty 1294 m2, pod B 677 v podiele 3894/999999 a pod B 712 v podiele 737/999999, na ktoré pripadá
výmera 6 m2,

Na liste vlastníctva č. 1643, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" Č. 9400 trvalé
trávne porasty 27677 m2, pod B 668 v podiele 17987/999999 a pod B 702 v podiele 2439/999999, na ktoré pripadá
výmera 565,3 m2,
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Na liste vlastníctva č. 1644, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" Č. 9401 trvalé
trávne porasty 48085 m2, pod B 668 v podiele 17987/999999 a pod B 703 v podiele 2439/999999 na ktoré pripadá
výmera 982,2 m2,

Na liste vlastníctva č. 1648, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" Č. 9469 trvalé
trávne porasty 47466 m2, pod B 676 v podiele 2145/999999 a pod B 709 v podiele 303/999999 na ktoré pripadá
výmera 116,2 m2,

Na liste vlastníctva č. 1649, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" Č. 9470 trvalé
trávne porasty 68650 m2, pod B 675 v podiele 11578/999999 a pod B 708 v podiele 303/999999 na ktorý pripadá
výmera 815,6 m2,

Na liste vlastníctva č. 1651, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" Č. 9473 trvalé
trávne porasty 2613 m2, Č. 9475 trvalé trávne porasty 9982 m2, pod B 283 v podiele 3707/999999 na ktorý pripadá
výmera 46,7 m2,

Na liste vlastníctva č. 1652, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" Č. 9474 trvalé
trávne porasty 1071 m2, pod B 283 v podiele 3707/999999 na ktorý pripadá výmera 4 m2,

Na liste vlastníctva č. 1653, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" Č. 9476 trvalé
trávne porasty 13363 m2, pod B 283 v podiele 3707/999999 na ktorý pripadá výmera 49,5 m2,

Na liste vlastníctva č. 1654, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" Č. 9477 trvalé
trávne porasty 44986 m2, pod B 283 v podiele 3707/999999 na ktorý pripadá výmera 166,8 m2,

Na liste vlastníctva č. 1655, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" Č. 9478 trvalé
trávne porasty 39721 m2, pod B 277 v podiele 3707/999999 na ktorý pripadá výmera 147,2 m2,

Na liste vlastníctva č. 1656, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" Č. 9479 trvalé
trávne porasty 46902 m2, pod B 675 v podiele 11576/999999 a pod B 710 v podiele 303/999999 na ktoré pripadá
výmera 557,1 m2,

Na liste vlastníctva č. 1658, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č.9657 trvalé
trávne porasty 19201 m2, pod B 96 v podiele 5980/999999 na ktorý pripadá výmera 114,8 m2,

Na liste vlastníctva č. 1659, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" Č. 9658 trvalé
trávne porasty 769 m2, pod B 96 v podiele 5936/999999 na ktorý pripadá výmera 4,6 m2,
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Na liste vlastníctva č. 1664, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 9758 trvalé
trávne porasty 7139 m2, pod B 85 v podiele 2977/999999 na ktorý pripadá
výmera 21,3 m2,

Na liste vlastníctva č. 1665, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 9759 trvalé
trávne porasty 8041 m2, pod B 85 v podiele 2975/999999 na ktorý pripadá výmera 23,9 m2,

Na liste vlastníctva č. 1666, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 9831 trvalé
trávne porasty 11370 m2 ,pod B 110 v podiele 9709/999999 na ktorý pripadá výmera 110,4 m2,

Na liste vlastníctva č. 1667, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" Č. 9832 trvalé
trávne porasty 4288 m2, pod B 110 v podiele 9728/999999 na ktorý pripadá výmera 41,7 m2,

Na liste vlastníctva č. 1669, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 9982/2 trvalé
trávne porasty 474 m2, pod B 157 v podiele 6403/999999 na ktorý pripadá výmera 3 m2,

Na liste vlastníctva č. 1670, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 9982/3 trvalé
trávne porasty 38625 m2 ,pod B 158 v podiele 6268/999999 na ktorý pripadá výmera 242,1 m2,

Na liste vlastníctva č. 1683, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 10378 trvalé
trávne porasty 11757 m2, pod B 130 v podiele 5242/999999 na ktorý pripadá výmera 61,6 m2,

Na liste vlastníctva č. 1684, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 10379 trvalé
trávne porasty 11968 m2, pod B 129 v podiele 2465/999999 na ktorý pripadá výmera 29,5 m2,

Na liste vlastníctva č. 1689, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" č. 10461 trvalé
trávne porasty 734 m2,č.l0738/1 orná pôda 1451 m2, Č. 10738/2 orná pôda 22 m2, pod B 13 v podiele 2/24 na
ktorý pripadá výmera 183,9 m2,

Na liste vlastníctva č. 1692, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 10487 trvalé
trávne porasty 636 m2, pod B 32 v podiele 140/2016 na ktorý pripadá výmera 44,2 m2,

Na liste vlastníctva č. 1705, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" č. 10611 trvalé
trávne porasty 666 m2, Č. 10612 trvalé trávne porasty 825 m2, pod B 20 v podiele 2/36 na ktorý pripadá výmera
82,8 m2,
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Na liste vlastníctva č. 1707, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" č. 10633/1 trvalé
trávne porasty 862 m2, Č. 11162 trvalé trávne porasty 4162 m2, pod B 17 v podiele 2/48 na ktorý pripadá výmera
209,3 m2,

Na liste vlastníctva č. 1738, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 10821 trvalé
trávne porasty 15117 m2, pod B 89 v podiele 7944/999999 na ktorý pripadá výmera 120,1 m2,

Na liste vlastníctva č. 1740, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 10827 trvalé
trávne porasty 4767 m2, pod B 129 v podiele 4663/999999 na ktorý pripadá výmera 22,2 m2,

Na liste vlastníctva č. 1741, pozemok zobrazený na katastrálnej mape ako parcela reg. "E" Č. 10828 trvalé trávne
porasty 190648 m2, pod B 676 v podiele 4514/999999 a pod B 709 v podiele 436/999999 na ktoré pripadá výmera
943,6 m2,

Na liste vlastníctva č. 1743, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 10832 trvalé
trávne porasty 24777 m2, pod B 153 v podiele 3378/999999 na ktorý pripadá výmera 83,7 m2,

Na liste vlastníctva č. 1745, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 10834 trvalé
trávne porasty 23473 m2, pod B 189 v podiele 5680/999999 na ktorý pripadá výmera 133,3 m2,

Na liste vlastníctva č. 1748, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 10837 trvalé
trávne porasty 22645 m2, pod B 146 v podiele 13918/999999 a pod B 154 v podiele 1307/999999 na ktorý pripadá
výmera 344,8 m2,

Na liste vlastníctva č. 1750, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 10839 trvalé
trávne porasty 16899 m2, pod B 149 v podiele 3894/999999 na ktorý pripadá výmera 65,8 m2,

Na liste vlastníctva č. 1754, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 10843 trvalé
trávne porasty 17856 m2, pod B 181 v podiele 1142/999999 na ktorý pripadá výmera 20,4 m2,

Na liste vlastníctva č. 1755, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 10844 trvalé
trávne porasty 17059 m2, pod B 163 v podiele 618/999999 na ktorý pripadá výmera 10,5 m2,

Na liste vlastníctva č. 1758, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 10874 trvalé
trávne porasty 3346 m2, pod B 16 v podiele 10/240 na ktorý pripadá výmera 139,4 m2,

Na liste vlastníctva č. 1772, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" č. 10955 trvalé
trávne porasty 8266 m2, pod B 33 v podiele. 2/48 na ktorý pripadá výmera 344,4 m2,
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Na liste vlastníctva č. 1795, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" č. 11032 lesné
pozemky 259 m2, č.11033 trvalé trávne porasty 800 m2, Č. 11034 trvalé trávne porasty 998 m2, Č. 11035 lesné
pozemky 254 m2, pod B 19 v podiele 2/53 na ktorý pripadá výmera 87,2 m2,

Na liste vlastníctva č. 1797, pozemok zobrazený na mape určeného operátu .ako parcela reg. "E" č. 11051 trvalé
trávne porasty 10100 m2, pod B 188 v podiele 1453/999999 na ktorý pripadá výmera 14,7 m2,

Na liste vlastníctva č. 1798, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 11052 trvalé
trávne porasty 10996 m2, pod B 188 v podiele 1451/999999 na ktorý pripadá výmera 16 m2,

Na liste vlastníctva č. 1802, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" č. 11093 trvalé
trávne porasty 1320 m2, č.11094 trvalé trávne porasty 378 m2, č.11095 trvalé trávne porasty 2737 m2,č.11096
trvalé trávne porasty 1784 m2,č.11097 trvalé trávne porasty 673 m2, č.11098 orná pôda 656 m2, č.11099 trvalé
trávne porasty 285 m2, č.11100 trvalé trávne porasty 1233 m2, pod B 31 v podiele 2/96 na ktorý pripadá výmera
188,9 m2,

Na liste vlastníctva č. 1803, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" č. 11101 trvalé
trávne porasty 365 m2,č.11102 orná pôda 1242 m2, č.11103 trvalé trávne porasty 2080 m2, č.11104 trvalé trávne
porasty 2271 m2,č.11105 orná pôda 1924 m2, č.11106 trvalé trávne porasty 1826 m2, pod B 35 v podiele
5208/999999 na ktorý pripadá výmera 50,6 m2,

Na liste vlastníctva č. 1809, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" č. 11289 trvalé
trávne porasty 1970 m2, č.11290 orná pôda 1403 m2; č.11291 orná pôda 1997 m2, pod B 28 v podiele
5952/999999 na ktorý pripadá výmera 32 m2,

Na liste vlastníctva č. 2965, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" č. 2615 orná
pôda 2810 m2, č. 3058 orná pôda 8521 m2, č. 6698 orná pôda 1709 m2, č. 6714 orná pôda 1077 m2, č. 7106 orná
pôda 88 m2, č. 7107 orná pôda 589 m2, č. 9906 orná pôda 8129 m2, č.10538 trvalé trávne porasty 3637 m2,
č.10539 orná pôda 2274 m2, pod B 11 v podiele 10/160 na ktorý pripadá výmera 1802,1 m2,

Na liste vlastníctva č. 2970, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" č. 812 orná pôda
2006 m2, č. 967 orná pôda 1132 m2, č.1545 orná pôda 165 m2, č.1546 orná pôda 839 m2, č.2171 orná pôda 2034
m2, č.2256 orná pôda 835 m2, č. 2317 orná pôda 1093 m2, č.4826 orná pôda 1656 m2, č.5361 orná pôda 247
m2, č.5456/2 orná pôda 638 m2, č.5470 orná pôda 1499 m2, č.5531 orná pôda 1361 m2, č.5660/1 orná pôda 1089
m2, č.5928 orná pôda 1342 m2, Č. 6184 orná pôda 1061 m2, Č. 6300 orná pôda 886 m2, č.7831/1 orná pôda 848
m2, č.7831/2 orná pôda 205 m2, č.8251 orná pôda 256 m2, č.8252 orná pôda 475 m2, č.8253 orná pôda 284 m2,
č. 8281 orná pôda 2678 m2, pod B 11 v podiele 10/160 na ktorý pripadá výmera 1438,1 m2.
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Na liste vlastníctva č. 2973, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" č.11370 trvalé
trávne porasty 2414 m2, č.11371 orná pôda 1697 m2, č.11372 orná pôda 3059 m2, pod B 11 v podiele 10/160 na
ktorý pripadá výmera 448,1 m2,

Na liste vlastníctva č. 3048, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 6857 orná
pôda 355 m2, pod B 5 v podiele 51/168 na ktorý pripadá výmera 107,8 m2,

Na liste vlastníctva č. 3049, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 6865 orná
pôda 333 m2, pod B 6 v podiele 1/4 na ktorý pripadá výmera 83,3 m2,

Na liste vlastníctva č. 3140, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 6856 orná
pôda 758 m2, pod B 3 v podiele 2/24 na ktorý pripadá výmera 63,2 m2,

Na liste vlastníctva č. 3168, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 6678 orná
pôda 236 m2, pod B 6 v podiele 8/32 na ktorý pripadá výmera 59 m2,

Na liste vlastníctva č. 3206, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 6858 orná
poda443 m2, pod B 1 v podiele 51/168 na ktorý pripadá výmera 134,5 m2,

Na liste vlastníctva č. 3216, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" č. 8469 orná
pôda 1454 m2, č. 8474 orná pôda 727 m2, č. 8475 orná pôda 784 m2, pod B 9 v podiele 4/32 na ktorý pripadá
výmera 370,6 m2,

Na liste vlastníctva č. 3217, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 6684 orná
pôda 252 m2, pod B 7 v podiele 15/60 na ktorý pripadá výmera 63 m2,

Na liste vlastníctva č. 3223, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" č. 8374 orná
pôda 1381 m2, č. 8668/1 orná pôda 1277 m2, č. 8668/2 orná pôda 78 m2, č .8669 orná pôda 273 m2, pod B 8 v
podiele 1/30 na ktorý pripadá výmera 100,3 m2,

Na liste vlastníctva č. 3238, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 8471 orná
pôda 997 m2, pod B 6 v podiele 15/36 na ktorý pripadá výmera 415,4 m2,
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Na liste vlastníctva č. 3239, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 8647/1 orná
pôda 646 m2, pod B 6 v podiele 2/16 na ktorý pripadá výmera 80,8 m2,

Na liste vlastníctva č. 3240, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" č. 8647/2 orná
pôda 322 m2, č. 8648 orná pôda 283 m2, pod B 6 v podiele 6/16 na ktorý pripadá výmera 226,9 m2,

Na liste vlastníctva č. 3241, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" č. 8645 orná
pôda 293 m2, č. 8646 orná pôda 1032 m2, pod B 6 v podiele 1/20 na ktorý pripadá výmera 66,3 m2,

Na liste vlastníctva č. 3242, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 8425 orná
pôda 1828 m2, pod B 4 v podiele 1/2 na ktorý pripadá výmera 914 m2,

Na liste vlastníctva č. 3271, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 1393 orná
pôda 381 m2, pod B 7 v podiele 10/160 na ktorý pripadá výmera 23,8 m2,

Na liste vlastníctva č. 3277, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" č.840 orná pôda
1078 m2, č.2411 orná pôda 256 m2, č.2412 orná pôda 996 m2, č.3203 trvalé trávne porasty 462 m2, č.3835 orná
pôda 1724 m2, č.3836 orná pôda 3885 m2, č.3980 trvalé trávne porasty 381 m2, č. 5751 orná pôda 1467 m2, č.
5752 orná pôda 1072 m2, č. 6604 orná pôda 727 m2, č.7171 orná pôda 715 m2, č.7286 orná pôda 595 m2, č.7910
orná pôda 970 m2, č.8031 orná pôda 547 m2, č.8700 trvalé trávne porasty 670 m2, č. 870l/2 orná pôda 281 m2,
č.870l/3 orná pôda 263 m2, č. 9162 orná pôda 645 m2, č.9163 orná pôda 654 m2, č. 10094/2 trvalé trávne porasty
171 m2, pod B 12 v podiele 7/125, na ktorý pripadá výmera 982,8 m2,

Na liste vlastníctva č. 3286, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 7083 orná
pôda 80 m2, pod B 6 v podiele 10/160 na ktorý pripadá výmera 5 m2,

Na liste vlastníctva č. 3296, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 1242 orná
pôda 147 m2, pod B 9 v podiele 10/160 na ktorý pripadá výmera 9 m2,

Na liste vlastníctva č. 3353, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 10828/2
ostatné plochy 299 m2, pod B 396 v podiele 4514/999999 a pod B 424 v podiele 436/999999, na ktorý pripadá
výmera 1,5 m2,
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Na liste vlastníctva č. 3378, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 4268 orná
pôda 816 m2, 4272/1 orná pôda 432 m2, 4672 orná pôda 1577 m2, 4800 orná pôda 1359 m2, 6163 orná pôda
1205 m2, 6217 orná pôda 377 m2, 6256 orná pôda 2213 m2, 7366 orná pôda 757 m2, 10629 orná pôda 544 m2,
6257 trvalé trávne porasty 274 m2 , 6292 trvalé trávne porasty 1145 m2, 7363 trvalé trávne porasty 655 m2 pod B 6
v podiele 2/104 na ktorý pripadá výmera 218,3 m2,

Na liste vlastníctva č. 3379, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 7562 orná
pôda 885 m2, č. 8050 orná pôda 1176 m2, č. 8390 orná pôda 1266 m2, č. 9643/2 orná pôda 1967 m2, č. 10030
orná pôda 2229 m2, č. 10630 orná pôda 593 m2, č. 11335 orná pôda 2488 m2, č. 11336 trvalé trávne porasty 3049
m2, pod B 6 v podiele 2/104 na ktorý pripadá výmera 262,5 m2,

Na liste vlastníctva č. 3488, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 8362 orná
pôda 996 m2, , pod B 6 v podiele 1/30 na ktorý pripadá výmera 33 m2,

Na liste vlastníctva č. 3495, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 10956 , trvalé
trávne porasty 3575 m2, pod B 19 v podiele 2/48 na ktorý pripadá výmera 149 m2,

dôvod zapísania: nehnuteľnosti patriace do BSM
deň spísania:

21. 09. 2016

deň a vylúčenia:
Sporný zápis: osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis Ing. Gabriela Siteková, Hattalova 34/40, 028 01
Súpisová Hodnota a mena: 33.000,- -€ hodnota súboru nehnuteľností
V Čadci dňa 02.11.2016

Imrich Šimulák, správca

K025918
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Pekarovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duklianska 21/1593, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.2.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/19/2015 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/19/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 44/
Opis súpisovej zložky majetku:
Peňažná pohľadávka:
Časť invalidného dôchodku
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vyplácaný v mesiaci november 2016,
Suma: 75,27 EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 75,27 EUR
Dlžník: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
Deň zápisu: 9.11.2016

Súpisová zložka majetku č. 45/
Opis súpisovej zložky majetku:
Peňažná pohľadávka:
Časť mzdy
za mesiac október 2016, splatná 12. novembra 2016
Suma: 520,78 EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 520,78 EUR
Dlžník: FOOD FARM, s. r. o., Duklianska 21, 920 01 Hlohovec
Deň zápisu: 9. 11. 2016

K025919
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Pažitka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brestová 5/745, 919 27 Brestovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.6.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/3/2016 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/3/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 14/
Opis súpisovej zložky majetku:
Peňažná pohľadávka:
Časť invalidného dôchodku za november 2016
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Suma: 42,17 EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 42,17 EUR
Dlžník: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
Deň zápisu: 9. 11. 2016

K025920
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PRO-BIO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 8, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 216 607
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/15/2016 S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/15/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 5.570,65,- €
Mena: €
Právny dôvod vzniku: peňažné prostriedky úpadcu vedené na účte v banke
Súpisová hodnota majetku: 5.570,65,- €
V Košiciach, dňa 10.11.2016
JUDr. Nataša Kučerová, správca

K025921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Juršták
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sotinská 9/1474, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.4.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/28/2016 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/28/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 9/
Opis súpisovej zložky majetku:
Peňažná pohľadávka:
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Celkova suma 48,74 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: výkon práce, časť mzdy za mesiac október 2016,
Dlžník: REHUŠ s.r.o., Železničná 1524 , 905 01 Senica, IČO: 45 249 113
Dátum splatnosti: november 2016
Súpisová hodnota: 48,74 EUR
Deň zápisu: 9. 11. 2016

K025922
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TERMOSPOL a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pražská 4, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 193 067
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/31/2015 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/31/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Daniela Tarhajová, správca konkurznej podstaty úpadcu: TERMOSPOL, a.s., so sídlom Pražská 4, 040 01
Košice, IČO: 36 183 067 oznamuje, že do kancelárie správcu bola doručená, po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Košice,
Rozvojová 2, Košice s celkovou uplatnenou výškou 2 239,36 EUR. Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
JUD. Daniela Tarhajová, správca

K025923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Husťak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stakčínska Roztoka 43, 067 61 Stakčínska Roztoka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/30/2016 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/30/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku úpadcu Ján Husťak, bytom Stakčínska Roztoka 43, 067 61, konkurz
vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 4K/30/2016, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia
svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že kauciu vo výške 350,- € sú povinní
zložiť na účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, a.s., číslo:
1398709005, kód banky: 1111, IBAN: SK9011110000001398709005, SWIFT (BIC): UNCRSKBX. Veriteľ popierajúci
pohľadávku je povinný ako variabilný symbol uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Prešove dňa 10.11.2016
Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K025924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Poľnohospodárske družstvo 1. Máj so sídlom v
Košec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zliechovská cesta 384, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 200 115
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/40/2013 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/40/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej veci úpadcu Poľnohospodárske družstvo 1. Máj so sídlom v Košeci v konkurze, so sídlom
Zliechovská cesta 384, 018 64 Košeca, IČO: 00 200 115, č. k. 38K/40/2013 oznamuje, že vo veci o určenie víťaznej
ponuky druhého kola ponukového konania na speňaženie majetku formou speňaženia podniku úpadcu podľa § 92
ods. 1 pís. d/ ZKR príslušný orgán určil za víťaznú ponuku záujemcu Gazdovské družstvo so sídlom Strážnická 2,
811 08 Bratislava, IČO: 48 149 853.
V Bratislave, dňa 10. 11. 2016
KRIVANKON k.s.
správca S 1704

K025925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Veliká
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 430/8, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/80/2014 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/80/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota:
Úpadca je zamestnancom: FÉNIX, spol. s r. o. Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 093 01 Vranov nad
Topľou, IČO: 36 443 069. V zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. je predmetom zrážka zo mzdy
úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý príjem úpadcu výkonom rozhodnutia alebo exekúciou,časť mzdy za
mesiac október 2016, súpisová hodnota majetku: 67,32 €.
JUDr.
správca

Jozef

Beňo,
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K025926
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agnesa Kajtárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzáhradna 1608/6, 946 32 Marcelova - Krátke Kesy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.1.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32K/45/2015 S439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/45/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážka zo mzdy v ako môže byť postihmutá exekúciou podľa ust. §72,ods.2 ákona 7/2005. Súpisova hodnota v
mesiaci november 2016 je 594,50 €. Deň zapísania 10.11.2016.

JUDr- Mariana Zavacká - správca

K025927
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Vasilišin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 449/5, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/25/2016S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/25/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Dňa 08.11.2016 mi bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručená prihláška nezabezpečeného veriteľa:
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO: 00151700, v celkovej prihlásenej suma
173,36 Eur. Táto prihlásená pohľadávka bola zaradená do zoznamu pohľadávok pod č. 1.
Prešov, dňa 10.11.2016

JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa

K025928
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dáša Surovcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gabajova 2612/12, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3K/17/2016 S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/17/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr.Jaroslav Plichta, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Dáša Surovcová, nar.20.08.1989 bytom Gabajova 2612/12, 010 01 Žilina, konkurzná vec vedená na OS Žilina pod
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dáša Surovcová, nar.20.08.1989 bytom Gabajova 2612/12, 010 01 Žilina, konkurzná vec vedená na OS Žilina pod
sp.zn.:3K/17/2016
týmto v zmysle ustanovenia §76 ods.1 a 2 ZoKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
Typ súpisovej zložky
Názov/popis hnuteľnej veci všeobecná podstata
majetku
finančná hotovosť

Spol.
podiel Súpis.
úpadcu
majetku

Finančná hotovosť úpadcu, pripísaná na účet správy
1/1
podstaty dňa 9.11.2016

hodnota Poznámka spornosti v
prospech

€1 660,00

V Dolnom Kubíne dňa 10.11.2016
JUDr. Jaroslav Plichta, správca

K025929
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Jaroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Narcisová 409/9, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.5.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/11/2016 S1407
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/11/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Typ súpisovej zložky majetku
Peňažná pohľadávka
Suma a mena: 146,80 €
4 Dlžník: EUROCAST Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S. Steel, 04454 Košice, IČO: 36577707
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy za 07/2016
Súpisová hodnota majetku: 146,80 €
Peňažná pohľadávka
Suma a mena: 146,80 €
5 Dlžník: EUROCAST Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S. Steel, 04454 Košice, IČO: 36577707
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy za 08/2016
Súpisová hodnota majetku: 146,80 €
Peňažná pohľadávka
Suma a mena: 146,80 €
6 Dlžník: EUROCAST Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S. Steel, 04454 Košice, IČO: 36577707
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy za 09/2016
Súpisová hodnota majetku: 146,80 €

K025930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Michalcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplická 1439/51, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/14/2016 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/14/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Erik Končok, správca, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, správca úpadcu Katarína
Michalcová, nar. 09.04.1969, bytom Teplická 1439/51, 039 01 Turčianske Teplice (do 07.10.2011 podnikajúci pod
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Michalcová, nar. 09.04.1969, bytom Teplická 1439/51, 039 01 Turčianske Teplice (do 07.10.2011 podnikajúci pod
obchodným menom: Katarína Michalcová – RELAX, s miestom podnikania: Partizánska 410, 039 01 Turčianske
Teplice, IČO: 33233799), oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas tohto
konania nahliadať do správcovského spisu každý pracovný deň od 8.30 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do
15.30 hod. v kancelárii správcu na ulici Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina.
Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu spolu s navrhovaným termínom nahliadnutia možno podávať poštou
na vyššie uvedenú adresu správcu alebo elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty:
sekretariat@legaladvisor.sk

K025931
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Michalcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplická 1439/51, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/14/2016 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/14/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č.1346/2000 z
29.mája 2000
Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of
29th May 2000.

Vážený zahraničný veriteľ
Dear foreign Creditor
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu Katarína Michalcová, nar.
09.04.1969, bytom Teplická 1439/51, 039 01 Turčianske Teplice (do 07.10.2011 podnikajúci pod obchodným
menom: Katarína Michalcová – RELAX, s miestom podnikania: Partizánska 410, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:
33233799) (ďalej len „Úpadca“), Vám týmto oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. č. k.
5K/14/2016-49 zo dňa 31.10.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated as of May 29, 2000, I am obligated
to inform you, as the bankruptcy trustee, that under the resolution of the District Court Žilina No.
5K/14/2016-49 dated as of October 31, 2016, it was declared the bankruptcy procedure on the debtor
Katarína Michalcová, born on 09.04.1969, address at: Teplická 1439/51, 039 01 Turčianske Teplice (until
07.10.2011 doing business under business name: Katarína Michalcová – RELAX, with business address at:
Partizánska 410, 039 01 Turčianske Teplice, ID No.: 33233799) (hereinafter referred to as the „Debtor“).

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 214/2016 dňa 08.11.2016. Dňom
09.11.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu zverejnený.
This resolution of the District Court Žilina was published in Commercial Bulletin no. 214/2016 on November
8, 2016. Declaration of bankruptcy is considered to be published by November 9, 2016.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina,
Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovenská republika k číslu konania 2K/4/2016 a v jednom rovnopise správcovi
na adresu JUDr. Erik Končok, správca, Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter referred to as the
„BRA”) the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one original to the Okresný súd Žilina (District Court Žilina),
Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak Republic, to the No. 2K/4/2016 and in one original to the
bankruptcy trustee to the address JUDr. Erik Končok, správca, Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina,
Slovak republic.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej
je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
The application must be lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information
about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal
cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the creditor and of the debtor, the legal
cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the
principal and the interests, the legal cause of the interests; the application of claim has to be dated and
signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the
same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors
with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about
the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents
proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of claim.
A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a
claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The lodgment form can be
found on the website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual
residence, domicile or registered office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed
according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurznom
konaní neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated
or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim or
lodgment of claim which will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy
procedure. Not lodged security rights become extinct after the application period elapses. The trustee or the
court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete
lodgment of claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa ZKR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according of the BRA.

S pozdravom
Best Regards

JUDr. Erik Končok, správca
JUDr. Erik Končok, bankruptcy trustee

K025932
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Michalcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplická 1439/51, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/14/2016 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/14/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o možnosti poprieť pohľadávku

Ako správca konkurznej podstaty vyššie uvedeného úpadcu týmto zverejňujem v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii nasledovné oznámenie:
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu
č. 20271449/6500 bola pripísaná kaucia 350,- eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu;
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

K025933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Mrázik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Do Ulice 835/23, 013 01 Teplička and Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 5K/22/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/22/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr.Jaroslav Plichta, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Branislav Mrázik nar.12.11.1976 trvale bytom Do Ulice 835/23, 013 01 Teplička nad Váhom, konkurzná vec vedená
na OS Žilina pod sp.zn.:5K/22/2015
týmto v zmysle ustanovenia §76 ods.3 ZoKR zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové
zložky majetku:

Typ súpisovej zložky
Spol.
Názov/popis hnuteľnej veci všeobecná podstata
majetku
úpadcu

podiel Súpis.
majetku

finančná hotovosť

zrážky zo mzdy úpadcu pripísané na účet správy
1/1
podstaty dňa 9.9.2016

€327,06

finančná hotovosť

zrážky zo mzdy úpadcu pripísané na účet správy
1/1
podstaty dňa 10.10.2016

€579,60

finančná hotovosť

zrážky zo mzdy úpadcu pripísané na účet správy
1/1
podstaty dňa 10.11.2016

€297,93

hodnota Poznámka spornosti v
prospech

V Dolnom Kubíne dňa 10.11.2016
JUDr. Jaroslav Plichta, správca

K025934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AD TEAM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikovíniho 2/6903, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 279 323
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/35/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

KONRES k.s., správca úpadcu: AD TEAM, s.r.o., sídlo: Mikovíniho 2/6903, 917 02 Trnava, IČO: 36 279 323, týmto
v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že zapísal prihlásené pohľadávky doručené po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok veriteľa: KASICO, a.s., sídlo: Beckovská 38, 823 61
Bratislava, IČO: 17 308 267.
Celková suma pohľadávky prihlásenej pod por. č. 1: 1.154,11 €.
Celková suma pohľadávky prihlásenej pod por. č. 2: 4.927,90 €.

K025935
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ORVIS družstvo Košice
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovská cesta 10, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 594 270
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Géciová
Sídlo správcu:
Štúrova 44, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/2/2016 S1185
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/2/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca konkurznej podstaty úpadcu ORVIS družstvo Košice so sídlom: Opatovská cesta 10, 040 01 Košice, IČO:
00 594 270, v súlade s § 34 odst. 1 ZKR zvoláva opakovanú prvú schôdzu veriteľov na deň 05.12.2016 o 14.00
hod., ktorá sa uskutoční v priestoroch kancelárie správcu: Štúrova 44, 040 01 Košice s nasledovným programom:
1. Prezentácia a otvorenie schôdze veriteľov
2. Informácia o priebehu konkurzu a zistenie stanovísk prihlásených veriteľov
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Rôzne a záver.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osobyaj výpis z OR. Zástupcovia veriteľov predložia
plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie a doklad totožnosti.
Košice, 10.11.2016
JUDr. Soňa Géciová, správca

K025936
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:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.
5. 2000 v konkurznom konaní
Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000 of 29th May
2000 on insolvency proceedings.

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu: (ďalej len „Úpadca“)
Gabriela Fašková, narodená 05.07.1985, trvale bytom Lučatín 165, 976 61 Lučatín, Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k.: 2K/72/2016 zo dňa 25.10.2016 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
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According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Banská Bystrica,
No. 2K/72/2016, dated 25/10/2016, bankruptcy procedure was declared on the Debtor – Gabriela Fašková, born
05.07.1985, adress: Lučatín 165, 976 61 Lučatín.

Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 31.10.2016

This resolution of the District Court Trnava was published on 31/10/2016.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“)

1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu
sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). 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).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after
declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The
declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a restructuring proceedings. If the
court receives during the bankruptcy a request on restructuring of the bankrupt, the court declines the
request on restructuring by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).

1. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou ( § 28 ods. 1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an apliccation (§ 28 sec. 1 BRA)

1. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr. Peter Škrabák, so sídlom Skuteckého 30, 974 01
Banská Bystrica, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd – Okresný súd Banská Bystrica,
Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovenská republika (§ 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). 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).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – JUDr. Peter Škrabák, truste of the
bankrupt , address at : Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic, whereby it must be
delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one
counterpart delivers the creditor the application to the court - Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 30,
975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of
the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on
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the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on
declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin) (Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).

1. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie
veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej
podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi.
Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken int consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to
proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into
the schedule from the general property, whose aim to put together as published in the Commercial Report
(Bulletin) after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the
claims publishes the trustee in the Commercial Report (Bulletin) with stating the creditor and the registered
sum (§ 28 sec. 3 BRA).

1.

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 aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§
28 ods. 4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered
to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy otherwise it will
lapse (§ 28 sec. 4 BRA).

1. 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 podmienene pohľadávky (§ 28
ods. 5 ZKR).
Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the
fulfillment of the condition (hereinafter only as "conditional claim"); the rights connected to the conditional
claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of
the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA).

1. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination
of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).

1. 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).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
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In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such
creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which
ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent,
in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).

1. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o
čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej
podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných
pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not
be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing
over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged
against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA).

1. 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). Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke : www.justice.gov.sk.
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it
will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and
residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general
property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). The registration form can be found on the
website www.justice.gov.sk.

1. 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).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

1. 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).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or
the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

1.

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).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4
BRA).

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

101

Obchodný vestník 219/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.11.2016

1. 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).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated
by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in
currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the
National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§
29 sec. 5 BRA).

1. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).

1. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).

1. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered
only by publishing them in the Commercial Report (Bulletin) (Bulletin) (§ 29 sec. 8 BRA).

1. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd
doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the
trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

1. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
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1. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

1. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prerokovať 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).
The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the judge
to the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the mater and to decide, if in
respect to his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about
their impartiality. The court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In
the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be
excluded and when the participant submitting the objection learned about the reason of exclusion. The
submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into consideration; in this case the
matter will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Civil process order).

1. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29.
mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than
in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May
2000.

V Banskej Bystrici, dňa 10/11/2016
In Banská Bystrica, 10/11/2016

JUDr. Peter Škrabák, správca
JUDr. Peter Škrabák, truste of the bankrupt

K025937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Kvaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Júliusa Bottu 1133/3, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1977
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4K 64/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 64/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4K 64/2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Spoločnosť Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., IČO: 47236108, so sídlom Hlavné námestie 13, 979 01
Rimavská Sobota ako správca konkurznej podstaty úpadcu Adriana Kvaková, nar. 13.03.1977, bytom Júliusa
Bottu 1133/3, 050 01 Revúca, oznamuje týmto účastníkom konkurzného konania, že nahliadať do správcovského
spisu je možné v sídle kancelárie správcu na adrese Hlavné námestie13, 979 01 Rimavská Sobota a to
v pracovných dňoch v čase od 08,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod. Termín je potrebné vopred
dohodnúť na telefónnom čísle 0917 275 198 alebo emailom na: drugdova.md@gmail.com.
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., správca

K025938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Kvaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Júliusa Bottu 1133/3, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1977
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4K 64/2016 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 64/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky

V súlade s Nariadením Rady/ES/č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: Adriana Kvaková, nar.
13.03.1977, bytom Júliusa Bottu 1133/3, 050 01 Revúca oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská
Bystrica, sp. zn.: 4K 64/2016, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 216/2016 dňa 10.11.2016 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len
ZKR/ veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise správcovi na adresu: Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská
Sobota, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59
Banská Bystrica, Slovenská republika, k sp.zn. 4K/64/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Prihláška
musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými náležitosťami
prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis. Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v
mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v
nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ ktorý nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom
alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi , inak sa mu budú
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávky, ktorá
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávky, ktorá
sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie za vzťahuje na zahraničných
veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka .

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

Notification to foreign creditors

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated May 2000, as the bankruptcy truste of the
– Anna Kvaková, born 13.03.1977, residing 050 01 Revúca, Juliusa Bottu 1133/3, Slovak republic. I am
obligatetto inform you that with the resolution of the District Court in Banská Bystrica, No 4K/66/2016 published in
the Government Journal No 216/2016 on 10.11.2016 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate. According
to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt have to lodge theirs
claims in a time period 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one original to the
Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No 4K/64/2016 and
in one original to the bankruptcy trustee to the address Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., Hlavné námestie
13, 979 01 Rimavská Sobota, Slovak Republic.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy , but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with
securities have to lodge their claims with securite in a time peroid of 45 days beginning with the declaration on the
bankrupty in one original to the bankruptcy truste, otherwise security rights lapse.
Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillmet of certain conditions or creditors who have a
claim against another person as the Bankrupt, if this claim is secured with security rigthapplicable to the estate of
the Bankrupt, lodge their claims in the same way. The registration has to be filled in a specials registration form und
fulfill the requirements stated by the laws, otrherwise theseclaims will not be considered as claims in bankruptcy and
registracion will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name,
surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legals cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and registracion
form has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to
provide information about secured amount , kind and order security right, object to which the security is tied and
legal cause of this security right. Each secured claim must belodged separately. Creditors whose claims depend on
the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and this also state in the registration form
the condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in the registration form shall be divided info
principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the euro currency. If the
claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to
the reference exchange rate published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or
National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank
or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with
professional diligence. Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed
to the registration of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opininon stating the value of the claim
has to be added, otherwise these claims willnot be considered as claims in bankruptcy and registration will be
ignored. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in
creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in case the
creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic , a representative with an
address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished
only by publishing in the Commercial Journal. Registration form , which was delivered to trustee or District court can
not be correct or amend. This disclosure relates to foreing creditors, whose office and residence is unknown from
the documents of the Bankrupt.

Reštrukturalizácie a konkurzy, v.o.s, Trustee of the Bankrupt

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K025939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Baštrnák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíčska 3, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/27/2014 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/27/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu: Ing. Peter Baštrnák, bytom Holíčska 3, 851 05 Bratislava, nar. 06.07.1981
týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej podstaty nasledovne:
21. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac december 2015 v sume 799,66 €, súpisová hodnota 799,66 €
22. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac január 2016 v sume 790,01 €, súpisová hodnota 790,01 €
23. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac február 2016 v sume 781,79 €, súpisová hodnota 781,79 €
24. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac marec 2016 v sume 800,33 €, súpisová hodnota 800,33 €
25. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac apríl 2016 v sume 795,47 €, súpisová hodnota 795,47 €
26. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac máj 2016 v sume 795,47 €, súpisová hodnota 795,47 €
27. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac jún 2016 v sume 802,43 €, súpisová hodnota 802,43 €
28. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac júl 2016 v sume 792,69 €, súpisová hodnota 792,69 €
29. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac august 2016 v sume 877,38 €, súpisová hodnota 877,38 €
30. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac september 2016 v sume 716,23 €, súpisová hodnota 716,23
€
JUDr. Oľga Karásková, správca

K025940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Baštrnák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíčska 3, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/27/2014 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/27/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty
JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu: Ing. Peter Baštrnák, bytom Holíčska 3, 851 05 Bratislava, nar. 06.07.1981
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

106

Obchodný vestník 219/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.11.2016

JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu: Ing. Peter Baštrnák, bytom Holíčska 3, 851 05 Bratislava, nar. 06.07.1981
týmto v zmysle § 96 ods. 2 záona č 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ,,ZoKR") oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku
zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Nakoľko v konkurze nebola vytvorená žiadna oddelená podstata zabezpečného veriteľa, zostavený rozvrh výťažku
bude zároveň konečným rozvrhom výťažku.
Poučenie v zmysle § 96 ods. 3 ZoKR:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
JUDr. Oľga Karásková, správca

K025941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KORVI SLOVAKIA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Osady 79, 925 22 Veľké Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 825 280
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/37/2013 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/37/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej konkurznej podstate veriteľa – Green Intergated
Logistics (slovakia) s.r.o. (nové obchodné meno SCM Logistics s.r.o.), Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO:
35 914 190, a zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku z oddelenej konkurznej podstaty, v konkurznom konaní
vedenom na majetok úpadcu KORVI SLOVAKIA s.r.o., so sídlom časť Nové Osady 79, 925 22 Veľké Úľany, IČO:
36 825 280, v konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 25K/37/2013.
Týmto oznamom Mgr. Eva Timár Myjavcová ako správca úpadcu v zmysle ust. § 96 ods. 2 zákona o konkurze
a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov, ďalej len „ZKR“), oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej konkurznej podstate a zámer zostaviť konečný rozvrh
výťažku z oddelenej konkurznej podstaty veriteľa - Green Intergated Logistics (slovakia) s.r.o. (nové
obchodné meno SCM Logistics s.r.o.), Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 35 914 190, podľa ust. § 97 ods.
1 ZKR.
Poučenie:
Podľa ust. § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok
proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie
pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Podľa ust. § 96 ods. 4 ZKR námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka
proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do
zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca úpadcu
KORVI SLOVAKIA s.r.o.
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K025942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Mário Obuch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sása 703, 930 37 Lehnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/1/2016 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/1/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

V konkurznej veci úpadcu Mgr. Mário Obuch, nar.: 11.09.1972, bytom: Sása 703, 930 37 Lehnice, vedenej na
Okresnom súde Trnava. pod sp. zn. 23K/1/2016 správca JUDr. Peter Ondreička, s adresou kancelárie: Sladovnícka
13, 917 01 Trnava, značka správcu č. S1210 týmto v súlade s § 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že v predmetnej
konkurznej veci zostavil zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa - Všeobecná
úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z
výťažku zaradeného do oddelenej podstaty, pričom v tejto súvislosti správca rovnako oznamuje svoj zámer v
zákonnej lehote, t.j. do 45 dní od uplynutia lehoty na podanie námietok zostaviť konečný rozvrh výťažku pre
zabezpečeného veriteľa.
POUČENIE: Veriteľský výbor/zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zostaveného
zoznamu pohľadávok proti podstate a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky
proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená,
inak sa na ňu neprihliada.
V Trnave dňa 09.11.2016, JUDr. Peter Ondreička, správca

K025943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Mário Obuch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sása 703, 930 37 Lehnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/1/2016 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/1/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu Mgr. Mário Obuch, nar.: 11.09.1972, bytom: Sása 703, 930 37 Lehnice, vedenej na
Okresnom súde Trnava. pod sp. zn. 23K/1/2016 správca JUDr. Peter Ondreička, s adresou kancelárie: Sladovnícka
13, 917 01 Trnava, značka správcu č. S1210 týmto v súlade s § 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že v predmetnej
konkurznej veci zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z
výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty, pričom v tejto súvislosti správca rovnako oznamuje svoj zámer v
zákonnej lehote, t.j. do 45 dní od uplynutia lehoty na podanie námietok zostaviť konečný rozvrh výťažku pre
nezabezpečených veriteľov.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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POUČENIE: Veriteľský výbor/zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zostaveného
zoznamu pohľadávok proti podstate a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky
proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená,
inak sa na ňu neprihliada.
V Trnave dňa 09.11.2016, JUDr. Peter Ondreička, správca

K025944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Bučko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Raškovce 54, 076 75 Veľko Raškovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 506 499
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Lisák
Sídlo správcu:
Saleziánov 1282/4, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32K/25/2016 S1460
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/25/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oprava programu schôdze veriteľov
Dňa 12.10.2016 bol v Obchodnom vestníku 196/2016 zverejnený , v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení o zvolaní prvej schôdze veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 18.11.2016
o 10.00. hod v kancelárii správcu Sama Chalúpku 10, 071 01 Michalovce, kde týmto upravujem znenie programu
schôdze veriteľov takto:

1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa správcu o stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru § 37 ods. 1 ZKR
4. Rozhodovanie o výmene správcu, resp. potvrdení správcu v zmysle § 36 ods. 1 ZKR
5. Záver

Pri prezentácii sa veritelia musia preukázať dokladom totožnosti, v prípade právnických osôb aj výpisom z
obchodného registra nie starším ako tri mesiace, zástupcovia veriteľov sa musia preukázať platným
splnomocnením.

JUDr. Vladimír Lisák, správca

K025945
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sorger Radomír, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krompašská 54 54, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 30K/31/2014 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/31/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku číslo: 19
Podstata: všeobecná
Súpisová hodnota majetku: 1 007,01 €
Popis: Peňažná pohľadávka
V zmysle § 72 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. –zrážky z príjmu úpadcu za mesiace júl 2016 – vyplatený
zamestnávateľom v mesiaci august 2016 v sume 330,86 € , zrážky z príjmu úpadcu za mesiace august 2016 –
vyplatený zamestnávateľom v mesiaci september 2016 v sume 340,29 €, zrážky z príjmu úpadcu za mesiace
september 2016 – vyplatený zamestnávateľom v mesiaci október 2016 v sume 335,86 € .

K025946
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Kaličák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 208/64, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/15/2016 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/15/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Gabriela Bírošová, správca úpadcu: Rastislav Kaličák, nar. 27.12.1969, Hurbanova 208/64, 022 01 Čadca,
zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 04.01.2017 o 9.00 h. Schôdza veriteľov sa bude konať v kancelárii
správcu na adrese: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, s týmto programom:
1. Správa o činnosti správcu o stave konkurzného konania
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Výmena správcu (§ 36 ods. 1 ZKR)
Správca vyzýva veriteľov, aby sa dostavili na povinnú prezentáciu, ktorá sa začne o 8.30 h. Veriteľ, resp. zástupca
je povinný sa pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti a dokladom preukazujúcim právo konať za veriteľa
prihlásenej pohľadávky a pri právnickej osobe aj aktuálnym výpisom z obchodného registra. O priebehu schôdze
veriteľov bude spísaná zápisnica.
Žilina 10.11.2016
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K025947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Bučko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Raškovce 54, 076 75 Veľko Raškovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 506 499
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. Vladimír Lisák
Sídlo správcu:
Sama Chalúpku 10, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32K/25/2016 S1460
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/25/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

V súlade s § 76 ods. 1 správca konkurzu do súpisu oddelenej konkurznej podstaty zapisuje tejto majetok:

Typ súpisovej položky
Výmera
Druh pozemku
Kat. územie
majetku
(m2)
Zastavané plochy a
Veľké
1. pozemok
740
nádvoria
Raškovce
Zastavané plochy a
Veľké
2. pozemok
925
nádvoria
Raškovce
Veľké
3. pozemok
záhrady
3085
Raškovce
p.č.

p.č. Popis stavby

Súpisné
číslo

4. Rodinný dom

54

5.

Budova
potravín
pohostinstva

a

104

Obec

Kat. územie

Veľké
Raškovce
Veľké
Raškovce

Veľké
Raškovce
Veľké
Raškovce

Štát

Číslo
LV

SR 750

Parc. č.Spoluvlastnícky podiel

Súpisová
majetku

1698/2 1/1

3.500,- €

1/1
v bezpodielovom
1.000,-€
spoluvlastníctve
1/1
v bezpodielovom
3.000,-€
spoluvlastníctve

SR 166

226

SR 166

227

Číslo
LV

Na
parcele

Spoluvlastnícky podiel

SR 750

226

1/1
v bezpodielovom
16.000,- €
spoluvlastníctve

SR 750

1698/2

1/1

Štát

hodnota

Súpisová
majetku

hodnota

33.100,-€

JUDr. Vladimír Lisák, správca

K025948
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Kurucová v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojmírovce 649, 951 15 Mojmírovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Lužná 6, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/83/2015-S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/83/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Mgr. Miloš Ágg, správca, Lužná 6, 85104 Bratislava, správca úpadcu Dana Kurucová v konkurze, narodená
1.11.1965, trvalý pobyt: 95115 Mojmírovce 649, vylučuje zo súpisu majetku všeobecnej podstaty súpisové zložky
majetku:
Číslo súpisovej zložky: 2
Druh súpisovej zložky: iná majetková hodnota

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Opis súpisovej zložky: obchodný podiel úpadcu v obchodnej spoločnosti LEKÁREŇ ČAKAJOVCE, s. r. o., 95143
Čakajovce 16, IČO: 45958939, zapísaná v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde v Nitre, oddiel Sro,
vložka číslo 28990/N, spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.11.2010,
veľkosť obchodného podielu a rozsah splatenia vkladu: 5.000,00 eur, podiel na imaní spoločnosti: 100%,
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 1,00 EUR
Deň zápisu: 11.05.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: §67 ods. 1 písm. a) ZKR –majetok patriaci úpadcovi
Dôvod sporného zápisu:
Osoba, v prospech ktorej svedčia pochybnosti sporného zápisu:
Číslo súpisovej zložky: 3
Druh súpisovej zložky: iná majetková hodnota
Opis súpisovej zložky: obchodný podiel úpadcu v obchodnej spoločnosti LEKÁREŇ U SV. JOZEFA, s.r.o.,
Jelenecká 1, 94901 Nitra, IČO: 35953594, zapísaná v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde v Nitre,
oddiel Sro, vložka číslo 17065/N, spoločnosť zapísaná do Obchodnáého registra 8.9.2005, veľkosť obchodného
podielu a rozsah splatenia vkladu: 6.638,783775 eur, podiel na imaní spoločnosti: 100%,
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 1,00 EUR
Deň zápisu: 11.05.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: §67 ods. 1 písm. a) ZKR –majetok patriaci úpadcovi
Dôvod sporného zápisu:
Osoba, v prospech ktorej svedčia pochybnosti sporného zápisu:
Číslo súpisovej zložky: 4
Druh súpisovej zložky: iná majetková hodnota
Opis súpisovej zložky: obchodný podiel úpadcu v obchodnej spoločnosti LEKÁREŇ U ŠKORPIÓNA NITRA, s.r.o.,
Dobšinského 31, 94901 Nitra, IČO: 45499926, zapísaná v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde v Nitre,
oddiel Sro, vložka číslo 26539/N, spoločnosť zapísaná do Obchodnáého registra 28.4.2010, veľkosť obchodného
podielu a rozsah splatenia vkladu: 5.000,00 eur, podiel na imaní spoločnosti: 100%,
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 1,00 EUR
Deň zápisu: 11.05.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: §67 ods. 1 písm. a) ZKR –majetok patriaci úpadcovi
Dôvod sporného zápisu:
Osoba, v prospech ktorej svedčia pochybnosti sporného zápisu:
Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu: LEKÁREŇ ČAKAJOVCE, s. r. o., LEKÁREŇ U SV. JOZEFA, s.r.o. (v konkurzeVydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu: LEKÁREŇ ČAKAJOVCE, s. r. o., LEKÁREŇ U SV. JOZEFA, s.r.o. (v konkurzeneuvedené v obchodnom registri), LEKÁREŇ U ŠKORPIÓNA NITRA, s.r.o., sú obchodné spoločnosti,
prostredníctvom ktorých úpadca prevádzkoval lekárne. Spoločnosti sú predĺžené, disponujú záväzkami voči
Sociálnej poisťovni a tretím osobám (prevažne distribučným spoločnostiam). Vzhľadom ku skutočnosti, že ide o
obchodné spoločnosti, ktoré majú vysoké záväzky na poistnom a voči tretím osobám, je obchodný podiel v
spoločnostiach nespeňažiteľný a náklady na ich speňaženie by prevýšili možný výťažok zo speňaženia.

K025949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bakoš Viliam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Francisciho 2391/6, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/27/2016 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/27/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Juraj Bašnák, so sídlom kancelárie Černyševského 10, 851 01 Bratislava , značka správcu: S 1451, správca :
Viliam Bakoš, nar. 05.01.1965, bytom Francisciho 2391/6, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, št. občan SR, v zmysle
ustanovenia § 34 odst. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií („ZKR“), zvoláva prvú schôdzu
veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 19.12.2016 o 10:30 hodine v sídle kancelárie správcu : Černyševského 10, 851
01 Bratislava, na 1. poschodí.
Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu konkurznej podstaty a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle ust. § 36 ZKR
5. Rôzne, Záver
Prezentácia účastníkov sa uskutoční od 10:00 hod. . Zástupca veriteľa alebo veriteľ je povinný predložiť pri
prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby aj originál alebo úradne osvedčenú kópiu výpisu z Obchodného
registra nie staršiu ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu aj plnomocenstvom, resp. poverením na
zastupovanie.
JUDr. Juraj Bašnák, správca

K025950
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Kollárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Sládkoviča 2039/11, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1975
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 32K/35/2015 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/35/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca v súlade s ust. § 76 ods. 3 ZKR zverejňuje doplnenie súpisu majetku oddelenej podstaty veriteľa Slovenská
sporiteľňa, a.s., so sídlom: Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653 o nasledujúci majetok podliehajúci
konkurzu:

Meno a
dlžníka

priezvisko/

Dlžník - Dlžník
Dlžník Dlžník
ulica,
- PSČ IČO.
číslo
mesto

JUDr. Fadi Fardous,
správca
úpadcu
Miroslav Kollár, nar.
16.03.1973, bytom A.
Sládkoviča 2039/11, Štúrova
Nitra
934 01 Levice (ďalej 21
len "Dlžník"), vedenej
na Okresnom súde
Nitra pod sp. zn.
31K/36/2015

-

Suma v € Mena Právny dôvod vzniku

Nárok na zaplatenie sumy zodpovedajúcej jednej polovici výťažku
(po odpočítaní nákladov speňažovania a pohľadávok proti podstate
priradených k súpisovej zložke danej nehnuteľnosti) zo speňaženia
bytu zapísaného na LV č. 5531 vedenom Okresným úradom Levice,
odbor katastrálny pre okres Levice, obec Levice, k. ú. Levice, a to
bytu č. 22 nachádzajúceho sa v bytovom dome so súp. č. 2039,
vchod 11, 2. poschodie, postavenom na parc. č. 2369 – „zastavané
15 722,51
94901 42125111
EUR plochy a nádvoria“ o výmere 775m², podiel priestoru na spoločných
€
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel
na pozemku: 7405/230912, ktorý bol speňažený v konkurze na
majetok Dlžníka. Uvedený byt bol zaťažený záložným právom
veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom: Tomášikova 48,
Bratislava, IČO: 00 151 653, ktoré bolo riadne a včas prihlásené
v konkurze na majetok úpadcu Andrea Kollárová, vedenom na
Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 32K/35/2015.

SKP, k.s., správca

K025951
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Libič - Lixon
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemčianska cesta 20/5, 974 01 Nemce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 013 531
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/74/2013 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/74/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov a návrh rozvrhu výťažku pre zabezpečeného veriteľa
Označenie úpadcu: Peter Libič, nar. 03.03.1965, bytom Nemčianska cesta 20/5, 974 01 Nemce, IČO: 32 013 532
Sp. zn. súdu: 2K/74/2013
Sp. zn. správcu: 2K/74/2013 S1253
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1.Všeobecná časť
Všeobecne o priebehu konkurzu
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 11.03. 2014, zverejneným dňa 17.03. 2014 v Obchodnom
vestníku čiastka 52/2014 č.k. K005082, bol pod spisovou značkou 2K/74/2013 vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu.
V predmetnom konkurze prihlásili svoje nezabezpečené pohľadávky 23 veritelia (ďalej len “nezabezpečený
veriteľ”) v celkovej sume 85748,53 EUR. V predmetnom konkurze prihlásil svoju zabezpečenú pohľadávku voči
úpadcovi 1 veriteľ – Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica (ďalej
len “zabezpečený veriteľ”) v celkovej sume 140232,99 EUR.
Súpis majetku
V súlade s ustanovením § 76 ods. 2 ZKR správca vyhotovil dňa 15.05.2014 súpis majetku oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa, ktorý bol následne dňa 20.05.2014 zverejnený aj v Obchodnom vestníku čiastka 94/2014
pod č. K009455.
Dňa 05.01.2015 správca v Obchodnom vestníku čiastka 2/2015 pod č. K000140 zverejnil zapísanie zostatku
preddavku na úhradu trov a odmeny predbežného správcu do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu.
Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom
Konkurzom bol vyvolaný spor o vyporiadanie BSM s manželkou úpadcu vedený na OS BB pod sp. zn.
14C/174/2014, ktorý bol ukončený právoplatným rozsudkom zo dňa 17.8.2015. Masa BSM bola ustálená na s.z.m.č.
1 až 3, ktoré boli prikázané do vlastníctva úpadcu s povinnosťou vyplatiť manželke úpadcu ½ výťažku zo
speňaženia týchto s.z.m.. Voči tejto pohľadávke započítava rozvrhom správca ½ pohľadávok proti podstate, ktoré si
uplatnilo v konkurze bytové družstvo (viď rozvrhová časť).
Speňažovanie konkurznej podstaty
Speňažovanie bolo vykonané nasledovne –
i.

Na základe uznesenie OS BB zo dňa 6.5.2014 zverejneného v Obchodnom vestníku dňa 13.5.2014 čiastka
89/2014 pod č. K008919 bol k rukám správcu vydaný zostatok preddavku na úhradu trov a odmeny
predbežného správcu v sume 324,87 EUR,
ii. Na základe záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa správca ponúkol spoluvlastníkom nehnuteľností
zapísaných v oddelenej podstate pod s.z.m.č. 4 až 6 právo využiť predkupné právo pričom obaja
spoluvlastníci toto svoje právo v zákonnej lehote uplatnili na základe čoho došlo k speňaženiu uvedených
nehnuteľností za sumu 5000 EUR,
iii. Na základe záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa správca vykonal prostredníctvom dražobnej
spoločnosti dobrovoľnú dražbu nehnuteľností zapísaných v oddelenej podstate pod s.z.m.č. 1 až 3 kde tieto
boli vydražené (suma dosiahnutá vydražením aj bola uhradená) za 25000 EUR.

2.Rozvrhová časť
Správca týmto predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku z majetku všeobecnej podstaty pre
nezabezpečeného veriteľa vyhotovený podľa § 96 a nasl. ZKR.
Suma prihlásených pohľadávok nezabezpečených veriteľov: 85748,53 EUR
Suma výťažku zo speňažovania z majetku všeobecnej podstaty: 324,87 EUR
Suma iných pohľadávok proti všeobecnej podstate: 0 EUR
Suma odmeny správcu voči všeobecnej podstate: ½ paušálnej odmeny t.j. 331,94 EUR (nakoľko vo všeobecnej
podstate nepostačoval výťažok na úhradu celého podielu paušálnej odmeny, správca si uplatnil rozdiel 7,07 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podstate nepostačoval výťažok na úhradu celého podielu paušálnej odmeny, správca si uplatnil rozdiel 7,07 EUR
voči oddelenej podstate)
Suma na rozvrhnutie vo všeobecnej podstate: 0 EUR (výťažok 0 %)
Správca týmto predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku z majetku oddelenej podstaty pre
zabezpečeného veriteľa vyhotovený podľa § 97 a nasl. ZKR.
Suma prihlásených pohľadávok zabezpečeného veriteľa: 140232,99 EUR
Suma výťažku zo speňažovania z majetku oddelenej podstaty: 30000 EUR
Suma iných pohľadávok proti oddelenej podstate:
30 000 EUR

5866,4 EUR + 60 EUR súdny poplatok 0,2 % zo základu

Suma na výplatu manželky úpadcu z titulu vyporiadania BSM: 11849,25 EUR (12500 EUR – 650,75 EUR ½
pohľadávky bytového družstva)
Suma odmeny správcu voči oddelenej podstate: ½ paušálnej odmeny t.j. 331,94 EUR + 7,07 EUR + odmena
speňažovanie 3900 EUR (13% z 5000 EUR + 13% z 25000 EUR)
Suma na rozvrhnutie v oddelenej podstate: 7985,34 EUR (uspokojenie prihlásených pohľadávok 5,7 %)
Poučenie správcu: V súlade s ustanovením § 96 a nasl. ZKR a v zmysle § 97 ZKR (i) týmto predkladám návrh
Konečného rozvrhu úpadcu pre nezabezpečených veriteľov úpadcu veriteľskému výboru a zároveň (ii) týmto
predkladám návrh Konečného rozvrhu výťažku pre zabezpečeného veriteľa zabezpečenému veriteľovi a súčasne im
určujem lehotu 20 dní na schválenie vyššie v (i) a (ii) uvedených rozvrhov. Lehota začína plynúť v deň nasledujúci
po dni zverejnenia návrhov v Obchodnom vestníku.
V Banskej Bystrici dňa 10.11.2016
Ing. Marián Holúbek, správca

K025952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Káková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivana Bukovčana 6, 841 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vojtech Agner
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/41/2016-S1690
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/41/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

3. Peňažná pohľadávka

právny dôvod:

hotovosť

celková suma:

1 660,00

mena:

EUR

dátum zápisu:

06.05.2016
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V Bratislave dňa 10.11.2016
JUDr. Vojtech Agner
správca úpadcu Renáta Káková

K025953
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Škrabák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zápotočná 1012, 908 41 Šaštín - Stráže
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1979
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 36K/20/2015 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/20/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iné majetkové hodnoty:
Popis

Súpisová hodnota v €

Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

218,63 €

Peňažné pohľadávky:
Meno a priezvisko/ názov Dlžník - ulica, Dlžník
dlžníka
číslo
mesto
Optika Siloe s.r.o.

Dlhé Diely I, 6/A Bratislava

ERNY s.r.o.

Zápotočná 1012

Optika Siloe s.r.o.

Dlhé Diely I, 6/A Bratislava

ERNY s.r.o.

Zápotočná 1012

Optika Siloe s.r.o.

Dlhé Diely I, 6/A Bratislava

ERNY s.r.o.

Zápotočná 1012

Optika Siloe s.r.o.

Dlhé Diely I, 6/A Bratislava

Šaštín
Stráže

Šaštín
Stráže

Šaštín
Stráže

Šaštín

- Dlžník
PSČ

-

-

-

- Dlžník
IČO

- Suma v
Právny dôvod vzniku
€

841 04

35 809 205 51,45 €

zrážky zo mzdy za mesiac 04/2016, v časti, v ktorej
podlieha konkurzu

908 41

47 666 943 170,31 €

zrážky zo mzdy za mesiac 04/2016, v časti, v ktorej
podlieha konkurzu

841 04

35 809 205 52,12 €

zrážky zo mzdy za mesiac 05/2016, v časti, v ktorej
podlieha konkurzu

908 41

47 666 943 178,42 €

zrážky zo mzdy za mesiac 05/2016, v časti, v ktorej
podlieha konkurzu

841 04

35 809 205 52,45 €

zrážky zo mzdy za mesiac 06/2016, v časti, v ktorej
podlieha konkurzu

90841

47666943 178,42 €

zrážky zo mzdy za mesiac 06/2016, v časti, v ktorej
podlieha konkurzu

841 04

35 809 205 51,78 €

zrážky zo mzdy za mesiac 07/2016, v časti, v ktorej
podlieha konkurzu

-

zrážky zo mzdy za mesiac 07/2016, v časti, v ktorej
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Šaštín
Stráže

ERNY s.r.o.

Zápotočná 1012

Optika Siloe s.r.o.

Dlhé Diely I, 6/A Bratislava

ERNY s.r.o.

Zápotočná 1012

Optika Siloe s.r.o.

Dlhé Diely I, 6/A Bratislava

ERNY s.r.o.

Zápotočná 1012

Šaštín
Stráže

Šaštín
Stráže

-

-

-

Deň vydania: 15.11.2016

90841

47666943 170,31 €

zrážky zo mzdy za mesiac 07/2016, v časti, v ktorej
podlieha konkurzu

841 04

35 809 205 52,12 €

zrážky zo mzdy za mesiac 08/2016, v časti, v ktorej
podlieha konkurzu

90841

47666943 186,53 €

zrážky zo mzdy za mesiac 08/2016, v časti, v ktorej
podlieha konkurzu

841 04

35 809 205 52,78 €

zrážky zo mzdy za mesiac 09/2016, v časti, v ktorej
podlieha konkurzu

90841

47666943 178,42 €

zrážky zo mzdy za mesiac 09/2016, v časti, v ktorej
podlieha konkurzu

K025954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Brontvaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 263/10, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Plavisko 7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 6K/23/2015/S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/23/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis hnuteľných vecí - zbrane - AKTUALIZÁCIA
p.č. druh

model

značka

výrobné č.

kaliber

kategória

hodnota v Eur

1

Pištoľ samonabíjacia

CZ

Zbrojovka Praha

231700

6,35

B

60,00

2

Malokalibrovka opakovacia

ZKM 452

Zbrojovka Brno

197666

22 LR

C

200,00

3

Pištoľ samonabíjacia

CZ 100

CZ Uher. Brod

C8398

9MM Luger

B

150,00

4

Broková dvojka

ZP 47

Zbrojovka Brno

1-007704-76

12/70

C

150,00

5

Guľovnica opakovacia

CZ 550

CZ Uher. Brod

A145795

30-06 SPR.

C

250,00

6

Broková kozlica

ZH 301

Zbrojovka Brno

3-123688

12/70-12/70

C

200,00

7

Guľový dvoják

MP 221

Bajkal

622102474

30-06 SPR./30-06 SPR

C

400,00

8

Guľovnica samonabíjacia

CZ 858

CZ Uher. Brod

A771034

7,62x39

B

450,00

9

Pištoľ samonabíjacia

ČZ 50

CZ Uher. Brod

D73530

7,65mm

B

80,00

10

EX - samopal

PPŠ 41

ZSSR

3516

7,62x25 cvičný

D

150,00

JUDr. Radovan Birka, správca
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K025955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BRAMA TRADE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružinovská 28, 820 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 524 441
Titul, meno a priezvisko správcu:
Eva Vodová
Sídlo správcu:
Wilsonova 4, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/20/2016/S180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/20/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY
Typ súpisovej zložky majetku - Opis:
I.

Hnuteľné veci

Súpisová zložka majetku č. 1
Nákladné vozidlo EČ: NR518AK, továrenská zn.: ŠKODA 1203, výrobné číslo /VIN/: 07027, druh karosérie: BA
valníková, farba: Šedá tmavá, rok výroby 1981, stav vozidla:v premávke, dátum stavuod:13.12.2000, kategória
vozidla: N1, celková hmotnosť: 2200, podiel: 1/1, súpisová hodnota:150,00 Eur.
Deň a dôvod zapísania majetku:10.11.2016, majetok úpadcu evidovaný v EV ORPZ v Nitre.
I.

Iná majetková hodnota

Súpisová zložka majetku č. 2
Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 679,73 Eur, podiel
1/1, súpisová hodnota 679,73 Eur.
Deň a dôvod zapísania majetku:10.11.2016, majetok úpadcu.
JUDr. Eva Vodová správca

K025956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janusz Pólchlopek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Porúbka 27, 067 41 Porúbka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Ledinská
Sídlo správcu:
Kukorelliho 58, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4K/2/2016 S 1589
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/2/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Mária Ledinská, správca úpadcu Janusza Pólchlopeka, nar. 15.12.1960, bytom 067 41 Porúbka 27, opätovne
zvoláva schôdzu veriteľov, a to z dôvodu, že na ďalšej schôdzi veriteľov konanej dňa 2.06.2016 sa nezúčastnil
žiaden z veriteľov oprávnených na schôdzi hlasovať, na základe čoho podľa § 35 ods.3 ZKR nebola schôdza
veriteľov uznášaniaschopná. V zmysle ust. § 34 ods.2 a § 34 ods.4 ZKR preto správca týmto zvoláva ďalšiu
schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v sídle správcu Kukorelliho 58, 066 01 Humenné, dňa 7.12.2016 (streda)
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schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v sídle správcu Kukorelliho 58, 066 01 Humenné, dňa 7.12.2016 (streda)
o 11.00 hod., s nasledovným programom:1.Otvorenie schôdze veriteľov, 2. Správa o činnosti správcu a stave
konkurzného konania 3. Voľba zástupcu veriteľov, 4. Rozhodovanie o výmene správcu, resp. potvrdení správcu, 5.
Záver.
Prezentácia veriteľov sa začína o 10:30 hod. Pri prezentácii predložia veritelia preukaz totožnosti, právnické osoby
aj aktuálny výpis z obchodného registra, plnú moc, príp. poverenie na zastupovanie (úradne overené).
JUDr. Mária Ledinská, správca

K025957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Sabol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodárenská 5990/9, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M.
Sídlo správcu:
Lipová 1, Humenné 066 01
Spisová značka správcovského spisu: 2K/33/2016/S1775
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/33/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Typ súpisovej zložky majetku č. 1: Iná majetková hodnota
Popis: Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
Celková suma: 663,88 €
Súpisová hodnota majetku: 663,88 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 10.11.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 2: Iná majetková hodnota
Popis: Peňažná hotovosť
Celková suma: 996,12 €
Súpisová hodnota majetku: 996,12 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 10.11.2016

JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M., správca
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K025958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BRAMA TRADE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružinovská 28, 820 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 524 441
Titul, meno a priezvisko správcu:
Eva Vodová
Sídlo správcu:
Wilsonova 4, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/20/2016/S180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/20/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

SÚPIS ODDELENEJ PODSTATY
Typ súpisovej zložky majetku - Opis:
I.

Stavba:

Súpisová zložka majetku č.1:
popis stavby: Sušička BS 18, drub stavby: 2 – Poľnohospodárska budovam, štát: SR, okres: Rimavská Sobota,
obec: Lenartovce, katastrálne územie: Lenartovce, číslo listu vlastníctva: 383, súpisné číslo: 153, na parcele: č.
241/22, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota:5 000,00 Eur. Deň a dôvod zapísania majetku:
10.11.2016, majetok úpadcu evidovaný v KN. Sporný zápis: žiadny. Zabezpečovacie právo: druh zabezpečovacieho
práva: Daňové záložné právo zriadené Daňovým úradom Bratislava II podľa č.k.: 601/340/141247/06/Šara (P1
31/07), zapísané dňa 18.01.2007 – 3/2007, poradie zabezpečovacieho práva: prvé, zabezpečený veriteľ:Daňový
úrad Bratislava II zabezpečená suma 66 217,10 Eur, prihlásená pohľadávka 297 171,19 Eur zapísaná v zozname
pohľadávok pod por. č. 1/1-4, právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Rozhodnutie o zriadení záložného
práva č. 601/340/141247/06/Šara zo dňa 13.12.2006.
Súpisová zložka majetku č.2:
popis stavby: Granulačka, drub stavby: 2 – Poľnohospodárska budova, štát: SR, okres: Rimavská Sobota, obec:
Lenartovce, katastrálne územie: Lenartovce, číslo listu vlastníctva: 383, súpisné číslo: 155, na parcele: č. 241/21,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota:5 000,00 Eur. Deň a dôvod zapísania majetku: 10.11.2016,
majetok úpadcu evidovaný v KN. Sporný zápis: žiadny. Zabezpečovacie právo: druh zabezpečovacieho práva:
Daňové záložné právo zriadené Daňovým úradom Bratislava II podľa č.k.: 601/340/141247/06/Šara (P1 31/07),
zapísané dňa 18.01.2007 – 3/2007, poradie zabezpečovacieho práva: prvé, zabezpečený veriteľ: Daňový úrad
Bratislava II zabezpečená suma 66 217,10 Eur, prihlásená pohľadávka 297 171,19 Eur zapísaná v zozname
pohľadávok pod por. č. 1/1-4, právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Rozhodnutie o zriadení záložného
práva č. 601/340/141247/06/Šara zo dňa 13.12.2006.
Súpisová zložka majetku č.3:
popis stavby: Sklad zeleniny, drub stavby: 2 – Poľnohospodárska budova, štát: SR, okres: Rimavská Sobota, obec:
Šimonovce, katastrálne územie: Šimonovce, číslo listu vlastníctva: 589, súpisné číslo: 165, na parcele: č. 770/3,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota:5 000,00 Eur. Deň a dôvod zapísania majetku: 10.11.2016,
majetok úpadcu evidovaný v KN. Sporný zápis: žiadny. Zabezpečovacie právo: druh zabezpečovacieho práva:
Daňové záložné právo zriadené Daňovým úradom Bratislava II podľa č.k.: 601/340/141247/06/Šara (P1 31/07),
zapísané dňa 18.01.2007 – 3/2007, poradie zabezpečovacieho práva: prvé, zabezpečený veriteľ: Daňový úrad
Bratislava II zabezpečená suma 66 217,10 Eur, prihlásená pohľadávka 297 171,19 Eur zapísaná v zozname
pohľadávok pod por. č. 1/1-4, právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Rozhodnutie o zriadení záložného
práva č. 601/340/141247/06/Šara zo dňa 13.12.2006.
Súpisová zložka majetku č.4:
popis stavby: Skleník I, drub stavby: 20 – Iná budova, štát: SR, okres: Rimavská Sobota, obec: Šimonovce,
katastrálne územie: Šimonovce, číslo listu vlastníctva: 589, súpisné číslo: 191, na parcele: č. 1231/2,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota:5 000,00 Eur. Deň a dôvod zapísania majetku: 10.11.2016,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 15.11.2016

spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota:5 000,00 Eur. Deň a dôvod zapísania majetku: 10.11.2016,
majetok úpadcu evidovaný v KN. Sporný zápis: žiadny. Zabezpečovacie právo: druh zabezpečovacieho práva:
Daňové záložné právo zriadené Daňovým úradom Bratislava II podľa č.k.: 601/340/141247/06/Šara (P1 31/07),
zapísané dňa 18.01.2007 – 3/2007, poradie zabezpečovacieho práva: prvé, zabezpečený veriteľ: Daňový úrad
Bratislava II zabezpečená suma 66 217,10 Eur, prihlásená pohľadávka 297 171,19 Eur zapísaná v zozname
pohľadávok pod por. č. 1/1-4, právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Rozhodnutie o zriadení záložného
práva č. 601/340/141247/06/Šara zo dňa 13.12.2006.
Súpisová zložka majetku č.5:
popis stavby: Skleník II, drub stavby: 20 – Iná budova, štát: SR, okres: Rimavská Sobota, obec: Šimonovce,
katastrálne územie: Šimonovce, číslo listu vlastníctva: 589, súpisné číslo: bez súpisného čísla, na parcele: č.
1231/3, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota:5 000,00 Eur. Deň a dôvod zapísania majetku:
10.11.2016, majetok úpadcu evidovaný v KN. Sporný zápis: žiadny. Zabezpečovacie právo: druh zabezpečovacieho
práva: Daňové záložné právo zriadené Daňovým úradom Bratislava II podľa č.k.: 601/340/141247/06/Šara (P1
31/07), zapísané dňa 18.01.2007 – 3/2007, poradie zabezpečovacieho práva: prvé, zabezpečený veriteľ: Daňový
úrad Bratislava II zabezpečená suma 66 217,10 Eur, prihlásená pohľadávka 297 171,19 Eur zapísaná v zozname
pohľadávok pod por. č. 1/1-4, právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Rozhodnutie o zriadení záložného
práva č. 601/340/141247/06/Šara zo dňa 13.12.2006.
JUDr. Eva Vodová

správca

K025959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Martina Gelienová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 5354/15, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1979
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/25/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/25/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Peňažné pohľadávky:
Meno a priezvisko/ názov
Dlžník
Dlžník - ulica, číslo
dlžníka
mesto

- Dlžník
PSČ

- Dlžník
IČO

- Suma v
Právny dôvod vzniku
€

nebotra consulting, s.r.o.

Jakubovo
námestie 13

Bratislava

811 09

46
920

123

nebotra consulting, s.r.o.

Jakubovo
námestie 13

Bratislava

811 09

46
920

123

nebotra consulting, s.r.o.

Jakubovo
námestie 13

Bratislava

811 09

46
920

123

nebotra consulting, s.r.o.

Jakubovo
námestie 13

Bratislava

811 09

46
920

123

52,64 €

zrážky zo mzdy za mesiac 06/2016 v časti, v ktorej
podlieha konkurzu

111,82 €

zrážky zo mzdy za mesiac 07/2016 v časti, v ktorej
podlieha konkurzu

111,82 €

zrážky zo mzdy za mesiac 08/2016 v časti, v ktorej
podlieha konkurzu

122,82 €

zrážky zo mzdy za mesiac 09/2016 v časti, v ktorej
podlieha konkurzu

K025960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prikler Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Amurská 27, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dedák
Sídlo správcu:
Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/37/2016 S1406
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 15.11.2016

Okresný súd Bratislava I
8K/37/2016
Iné zverejnenie

Oznámenie čísla účtu na zloženie kaucie

JUDr. Štefan Dedák, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR pod číslom S 1406, so sídlom
kancelárie Carlton Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava ako konkurzný správca úpadcu: Richard Prikler,
nar. 30.09.1979, trvale bytom Amurská 27, 821 06 Bratislava, občan SR, týmto 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, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie
kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Číslo účtu/ IBAN: SK67 1100 0000 0029 3314 1752
Vedený v Tatra banke, a.s.
Variabilný symbol: 8372016
Výška kaucie: 350,- EUR
Doplňujúce údaje ( poznámka): Prikler kaucia popretia pohľadávky 8K/37/2016

V Bratislave, dňa 10.11.2016

JUDr. Štefan Dedák,
správca

K025961
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Podolinská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koháryho 904/4, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1982
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 31K/72/2015 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/72/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Peňažné pohľadávky:
Meno

a

priezvisko/

názov Dlžník

-

ulica, Dlžník

- Dlžník

- Suma

v

Právny dôvod vzniku

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

ulica, Dlžník
mesto

- Dlžník
PSČ

- Suma
€

v

Deň vydania: 15.11.2016

Právny dôvod vzniku

Lesy SR, š.p. - odštepný závod
Koháryho 2
Levice

Levice

934 43

112,82 €

zrážky zo mzdy za mesiac 04/2016, v časti, v ktorej
podlieha konkurzu

Lesy SR, š.p. - odštepný závod
Koháryho 2
Levice

Levice

934 43

115,50 €

zrážky zo mzdy za mesiac 05/2016, v časti, v ktorej
podlieha konkurzu

Lesy SR, š.p. - odštepný závod
Koháryho 2
Levice

Levice

934 43

90,64 €

zrážky zo mzdy za mesiac 06/2016, v časti, v ktorej
podlieha konkurzu

Lesy SR, š.p. - odštepný závod
Koháryho 2
Levice

Levice

934 43

263,82 €

zrážky zo mzdy za mesiac 07/2016, v časti, v ktorej
podlieha konkurzu

Lesy SR, š.p. - odštepný závod
Koháryho 2
Levice

Levice

934 43

107,82 €

zrážky zo mzdy za mesiac 08/2016, v časti, v ktorej
podlieha konkurzu

Lesy SR, š.p. - odštepný závod
Koháryho 2
Levice

Levice

934 43

94,64 €

zrážky zo mzdy za mesiac 09/2016, v časti, v ktorej
podlieha konkurzu

Lesy SR, š.p. - odštepný závod
Koháryho 2
Levice

Levice

934 43

87,97 €

zrážky zo mzdy za mesiac 10/2016, v časti, v ktorej
podlieha konkurzu

K025962
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danka Semanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovinky 123, 053 40 Slovinky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1961
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Cukrovarská 32/2, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32K/24/2016 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/24/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Advisors k.s., so sídlom kancelárie: Cukrovarská 32/2, 075 01 Trebišov, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Danka Semanová, narodená: 07.05.1961, trvale bytom: Slovinky 123, 053 40 Slovinky, č. k. 32K/24/2016
v zmysle ustanovenia § 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 účastníkom konkurzného konania, že
bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., číslo účtu IBAN: SK88 1111 0000 0011 6366 3006. Kaucia sa skladá vo výške 350,00-€ s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a do správy pre prijímateľa sa uvedie sp. zn.:
32K/24/2016 – kaucia na popieranie. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom
pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci
veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K025963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ABC KLÍMA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 19, 821 02 Bratislava 2
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 354 131
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 15.11.2016

Spisová značka správcovského spisu: 2K/37/2014 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/37/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU OPAKOVANEJ DRAŽBY

v zmysle ust. § 24 zákona č. 257/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
v znení neskorších predpisov (ďalej „ZoDD“)

Dražobník:

Obchodné meno:

Advisors k.s.

So sídlom:

Dolná 6, Banská Bystrica 974 01

IČO:

46 570 675

Zapísaná v registri:

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica

oddiel: Sr, vložka č.: 593/S
Za spoločnosť:

Mgr. Pavel Škoda, komplementár

Správca konkurznej podstaty úpadcu:

ABC KLÍMA s. r. o.

so sídlom Tomášikova 19, 821 02 Bratislava
IČO: 31 354 131,
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka č.: 5390/B

Navrhovateľ dražby:

Obchodné meno:

Advisors k.s.

So sídlom:

Dolná 6, Banská Bystrica 974 01

IČO:

46 570 675

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 15.11.2016

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica

oddiel: Sr, vložka č.: 593/S
Za spoločnosť:

Mgr. Pavel Škoda, komplementár

Správca konkurznej podstaty úpadcu:

ABC KLÍMA s. r. o.
So sídlom Tomášikova 19, 821 02 Bratislava
IČO: 31 354 131,
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka č.: 5390/B

Dátum konania dražby:

03.11.2016

Čas otvorenia dražby:

09:00 hod.

Miesto konania dražby:

Notársky úrad JUDr. Zory Belkovej
so sídlom Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica

Poradové kolo dražby:

Piate kolo dražby

Predmet dražby:

Stavby:

Postavená na pozemku parc. č.

Popis stavby

Súp. č. LV č.

C KN 318

Dom

1726

Štát,
Obec,
Spoluvl. podiel
Kat. územie, Ulica, Orientačné č. vchodu

2965 SR, Banská Bystrica, Banská Bystrica

1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 15.11.2016

Pozemky:
Číslo parcely

Druh pozemku

Výmera v m²

LV č.

Štát,
Kat. územie

Obec,

C KN 318

Zastavané plochy a nádvoria

317

2965

SR, Banská Bystrica, Banská Bystrica

1/1

C KN 319

Záhrady

644

2965

SR, Banská Bystrica, Banská Bystrica

1/1

Spoluvl. podiel

Popis predmetu dražby:
Rodinný dom s.č.1726 je situovaný na parcele číslo 318, ako samostatne stojaci rodinný dom v uličnej zástavbe v
Banskej Bystrici. Objekt je podpivničený, má jedno nadzemné podlažie a obytné podkrovie.
Technické riešenie:
- Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; 1. NP, 1. PK - murované z
tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - 1. PP, 1. NP, 1. PK - tehlové (priečkovky, CDM,
panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP - s viditeľnými trámami železobetónové; 1. NP - s rovným
podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické; 1. PK - s rovným podhľadom drevené trámové
- Schodisko - 1. PP, 1. NP - liate terazzo, betónová, keramická dlažba
- Strecha - krovy - 1. NP - zložité s nerovnakou výškou hrebeňov s valbami; krytiny strechy na krove - 1. NP - pálené
a betónové škridlové ťažké korýtkové Bramac; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu
úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. PP, 1. NP, 1. PK - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých
látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP, 1. PK - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené;
vnútorné obklady - 1. PP, 1. NP, 1. PK - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; 1. PP, 1. NP - vane; 1. NP WC min. do výšky 1 m; 1. NP, 1. PK - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene); 1. PK - samostatnej
sprchy
- Výplne otvorov - dvere - 1. PP, 1. NP, 1. PK - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. PP, 1. NP, 1. PK - zdvojené
drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. PP - podlahoviny textilné vpichované; 1. NP,
1. PK - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost.
miestností - 1. PP, 1. NP, 1. PK - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - 1. NP - plynový sporák, sporák na propán-bután; 1. NP, 1. PK - odsávač pár; 1. NP, 1. PK drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP - kuchynská linka z prírodného dreva (za bežný meter rozvinutej
šírky); 1. PK - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); 1. PK kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - 1. PP, 1. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. PP, 1. NP, 1. PK - umývadlo; 1. PK - samostatná
sprcha; vodovodné batérie - 1. PP, 1. NP, 1. PK - pákové nerezové so sprchou; 1. PP, 1. NP, 1. PK - pákové
nerezové; záchod - 1. PP, 1. NP, 1. PK - splachovací bez umývadla
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. PP, 1. NP, 1. PK - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. PP - kotol ústredného vykurovania Vaillant
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- Vnútorné rozvody vody - 1. PP, 1. NP, 1. PK - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho
zdroja; zdroj teplej vody - 1. PP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným
vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. PP, 1. NP - liatinové a kameninové potrubie; 1. PK - plastové a
azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP - svetelná, motorická; 1. NP, 1.
PK - svetelná; 1. NP - bleskozvod; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - 1. PP, 1. NP - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu
- Konštrukcie naviac - 1. NP - klimatizačná jednotka; 1. PK - klimatizačná jednotka;
Dispozičné riešenie:
Na I.NP je vstupná chodba, samostatné WC, kúpeľňa s umývadlom, vaňou, tri pôvodné obytné miestnosti
naposledy využívané ako kancelárie, schodisko do podkrovia a suterénu, kuchyňa s kuchynskou linkou, drez,
plynový sporák, odsávač. Na I.PP sú skladové priestory, kotolňa, pôvodná práčovňa, dve obytné miestnosti,
kúpeľňa s WC, umývadlom, vaňou. V podkroví sú dve obytné izby, chodba, kúpeľňa s WC, umývadlom,
sprchovacím kútom, kuchynka s drezom a elektrickým sporákom.
Pôvodný objekt bol zrealizovaný a daný do užívania približne v roku 1940, v roku 1999 bola zrealizovaná celková
rekonštrukcia objektu so zobytnením podkrovných priestorov a vydané rozhodnutie na povolenie užívať stavbu.
Objekt je v dobrom technickom stave, s bežnou údržbou. V roku 2016 bolo demontované vykurovacie teleso v
kuchyni na I.NP z dôvodu vypustenia vykurovacieho systému a opravy.
Objekt má sedem obytných miestností s kompletným príslušenstvom. Viac ako polovica podlahovej plochy
všetkých miestností je určená na bývanie a stavba nemá viac ako tri byty a dve nadzemné podlažia a podkrovie,
objekt má charakter rodinného domu aj v zmysle vydaného rozhodnutia na povolenie užívať stavbu. Objekt bol
naposledy využívaný ako pobočka spoločnosti - administratívna budova so sociálnym zázemím a tri izby na
príležitostné ubytovanie zamestnancov v zmysle rozhodnutia Okresného úradu v Banskej Bystrici z roku 1999.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Na liste vlastníctva č. 2965 vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor, pre k. ú. Banská
Bystrica, sú v časti C: ŤARCHY
·
·
·
·

PARC.Č. 318, 319, Č.S. 1726: ZÁLOŽNÉ PRÁVO PRE POHĽADÁVKU ĽUDOVEJ BANKY,
A.S.,BRATISLAVA (IČO: 17 321 123), Č. ZML. V 782/2002 ZO DŇA 20.3.2002 - VZ 584/2002
Na parc. č. 318, 319 + č. s. 1726 na p. č. 318: Záložné právo pre pohľadávku ĽUDOVÁ BANKA, a.s.,
Vysoká 9, Bratislava, IČO: 17321123, č. zml. V 1181/2006 zo dňa 19. 4. 2006 - VZ 635/2006
Na parc.č.318, 319 a č.s.1726 na parc.č.318 -Záložné právo pre pohľadávku ĽUDOVÁ BANKA, a.s.,
Vysoká 9, Bratislava (IČO: 17321123) č.zml. V 4431/2007 z 14.9.2007 -1794/2007
Na parc. č. 318, 319 + č. s. 1726 na p. č. 318: Záložné právo pre pohľadávku VOLKSBANK Slovensko, a.
s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123 č. zml. V 2601/2011 zo dňa 20. 6. 2011 - ČZ 2143/2011

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Meno znalca:

Ing. Ivan Izakovič, Ul. Na dieloch č. 6, 900 31 Stupava

Znalecký posudok:

237/2016

Všeob. cena stanovená znal. posudkom:

223.000,- 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

128

Obchodný vestník 219/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Najvyššie podanie:
podanie.
Označenie licitátorov:

Deň vydania: 15.11.2016

Žiadny z prítomných účastníkov dražby neurobil ani najnižšie
Mgr. Pavel Škoda

Námietky proti priebehu dražby neboli vznesené.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:
V zmysle ust. § 21 ods. 2 ZoDD V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené
ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil
neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo
dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o
dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt
podľa osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V
prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
V zmysle ust. § 21 ods. 3 ZoDD Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa ods. 2, je povinná oznámiť príslušnému
okresnému úradu začatie súdneho konania.
V zmysle ust. § 21 ods. 4 ZoDD Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa ods. 2 sú navrhovateľ
dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ods 2.
V zmysle ust. § 21 ods. 5 ZoDD Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu
zanikajú ku dňu príklepu.
V zmysle ust. § 21 ods. 6 ZoDD 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 Banskej Bystrici dňa 08.11.2016

Advisors k. s.
správca konkurznej podstaty úpadcu
ABC KLÍMA s. r. o.
za spoločnosť: Mgr. Pavel Škoda, komplementár

K025964
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Kochanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolonáda 4833/20, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1972
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/69/2016 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/69/2016
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2K/69/2016
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Advisors k.s., so sídlom kancelárie: Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Monika Kochanová, nar. 21. 09. 1972, bytom Kolonáda 4833/20, 984 01 Lučenec, č. k. 2K/69/2016 v zmysle
ustanovenia § 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 účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na
ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo
účtu IBAN: SK88 1111 0000 0011 6366 3006. Kaucia sa skladá vo výške 350,00-€ s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a do správy pre prijímateľa sa uvedie sp. zn.: 2K/69/2016 – kaucia
na popieranie. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie
kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K025965
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chemkostav Trading, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 4, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 443 182
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr Anna Gaľová
Sídlo správcu:
Slnečná 39, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/4/2016-S787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/4/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
zo zasadnutia Veriteľského výboru úpadcu : Chemkostav Trading, s.r.o. Humenné so sídlom Štefánikova 4,
066 01 Humenné, IČO: 36 443 182. KONKURZ č. 1K/4/2016
deň konania zasadnutia veriteľského výboru dňa 07.11.2016 - písomné hlasovanie
Prítomní veritelia:
PhDr. Miroslav Štofík, bytom Humenné
Ing. Viktor Kunec – PLASTMONT, so sídlom 1. Mája 2055/7, 069 01 Snina
SaTif, s.r.o. so sídlom Štefánikova 4, 066 01 Humenné
Radko Fereta – RASPOL, Laborecká 73, 066 01 Humenné
GaS – Fér, s.r.o. , 067 23 Baškovce 118
Program:
1. Otvorenie ,
2. Hlasovanie o udelení záväzného pokynu správcovi
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3. Záver
Ad 1/ Otvorenie
V súlade s ust. § 38 ods. 3 ZKR za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomným hlasovaním
zaslaným predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Členovia veriteľského výboru, ktorí hlasujú sa považujú
za prítomných na zasadnutí veriteľského výboru.
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášania schopný nakoľko sú prítomní
k hlasovaniu všetci členovia VV.

Správca konkurznej podstaty zaslal predsedovi VV a právnemu zástupcovi 4 členov VV JUDr. Tomášovi Vorobeľovi
žiadosť o uloženie záväzného pokynu na predaj motorových vozidiel zaradených do všeobecnej konkurznej
podstaty úpadcu. Súpis majetku všeobecnej konkurznej podstaty bol zverejnený v OV č. 123/2016 dňa 27.06.2016
Na prijatie uznesenia veriteľského výboru v zmysle ust. § 38 ods. 2 druhá veta ZKR je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru

Ad 2/ Hlasovanie o udelení záväzného pokynu správcovi
Predseda VV zvolal zasadnutie VV mailom dňa 07.11.2016 a žiadal členov VV, aby hlasovali za toto uznesenie :
Predseda veriteľského výboru navrhuje veriteľskému výboru udeliť správcovi záväzný pokyn na predaj hnuteľného
majetku zaradeného všeobecnej konkurznej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku SR č. 123/2016 dňa
27.06.2016 pod poradovým číslom č. K05008 a to tak ako navrhla správkyňa konkurznej podstaty vo svojej žiadosti
o uloženie záväzného pokynu zo dňa 20.10.2016
Výsledok hlasovania:
Za: 5 hlasov
Proti: 0
Zdržal sa : 0

Uznesenie č. l
Veriteľský výbor udeľuje správcovi súhlas s predajom hnuteľného majetku úpadcu zverejneného v Obchodnom
vestníku č. 123/2016 dňa 27.06.2016 pod značkou č. K05008 na základe žiadosti správcu konkurznej podstaty zo
dňa 20.10.2016.
Ad 3/ Záver
Program zasadnutia VV bol vyčerpaný. Predseda veriteľského výboru zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše
a následne ju doručí správcovi a Okresnému súdu v Prešove.

Prílohy:
Predseda veriteľského výboru PhDr. Miroslav Štofík – písomné hlasovanie zo dňa 4.11.2016
Člen VV : Ing. Kunec – PLASTMONT, Snina
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SaTif, s.r.o. Humenné
Radko Fereta – RASPOL HN
GaS – Fér, s.r.o. Baškovce 118
v zastúpení advokátom JUDr. Tomášom Vorobeľom, Humenné – písomné hlasovanie zo dňa 7.11.2016
Zápisnicu vyhotovil predseda veriteľského výboru PhDr. Miroslav Štofík, Humenné
V Humennom dňa 8.11.2016

Predseda veriteľského výboru:
PhDr. Miroslav Štofík, Humenné

K025966
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatra Clima, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 491 047
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1R/1/2014 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1R/1/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o ukončení dozornej správy
JUDr. Slavomír Dubjel, správca, so sídlom Puškinova 16, 080 01 Prešov, zapísaný v zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1390, dozorný správca dlžníka Tatra Clima, s.r.o., so sídlom
Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad, IČO: 36 491 047, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 14676/P (ďalej aj ako ,,Tatra Clima, s.r.o.“) týmto v zmysle ustanovenia § 165 ods.
1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, oznamuje, že spoločnosť Tatra Clima, s.r.o. preukázala dozornému správcovi úplne splnenie
schváleného reštrukturalizačného plánu, a preto dozorný správca ukončuje dozornú správu nad
spoločnosťou Tatra Clima, s.r.o..
Zverejnením oznamu o ukončení dozornej správy zanikajú účinky dozornej správy a funkcia dozorného
správcu.
V Prešove dňa 11.11.2016
JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K025967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SKYSIDE SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jantárová 30, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 214 833
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/33/2014 S1155
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Okresný súd Košice I
30K/33/2014
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka – poradové číslo: 1
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 584 386,62 EUR
Právny dôvod: Pohľadávka z pôžičiek na základe zmlúv o pôžičkách
Dlžník: Kláštorná s.r.o.
Sídlo: Jantárová 30, 040 01 Košice
IČO: 35 736 216
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 584 386,62 EUR

doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
správca podstaty

K025968
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ABC KLÍMA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 19, 821 02 Bratislava 2
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 354 131
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/37/2014 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/37/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ OPAKOVANEJ DRAŽBY
v zmysle ust. § 17 zákona č. 257/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov (ďalej „ZoDD“)

Dražobník:
Obchodné meno:

Advisors k.s.

So sídlom:

Dolná 6, Banská Bystrica 974 01

IČO:

46 570 675

Zapísaná v registri:

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica

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

133

Obchodný vestník 219/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.11.2016

oddiel: Sr, vložka č.: 593/S
Za spoločnosť:

JUDr. Pavel Škoda, komplementár

Správca konkurznej podstaty úpadcu:

ABC KLÍMA s. r. o.
so sídlom Tomášikova 19, 821 02 Bratislava
IČO: 31 354 131,
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka č.: 5390/B

Navrhovateľ dražby:
Obchodné meno:

Advisors k.s.

So sídlom:

Dolná 6, Banská Bystrica 974 01

IČO:

46 570 675

Zapísaná v registri:

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica

oddiel: Sr, vložka č.: 593/S
Za spoločnosť:

JUDr. Pavel Škoda, komplementár

Správca konkurznej podstaty úpadcu:

ABC KLÍMA s. r. o.
so sídlom Tomášikova 19, 821 02 Bratislava
IČO: 31 354 131,
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka č.: 5390/B

Dátum konania dražby:

07.12.2016

Čas otvorenia dražby:

09:00 hod.

Miesto konania dražby:

Notársky úrad JUDr. Zory Belkovej, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica

Poradové kolo dražby:

Šieste kolo dražby

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

Postavená na pozemku parc. č.

Popis stavby

Súp. č. LV č.

C KN 318

Dom

1726

Štát,
Obec,
Spoluvl. podiel
Kat. územie, Ulica, Orientačné č. vchodu

2965 SR, Banská Bystrica, Banská Bystrica

1/1

Pozemky:
Číslo parcely

Druh pozemku

Výmera v m²

LV č.

Štát,
Kat. územie

Obec,

C KN 318

Zastavané plochy a nádvoria

317

2965

SR, Banská Bystrica, Banská Bystrica

1/1

C KN 319

Záhrady

644

2965

SR, Banská Bystrica, Banská Bystrica

1/1

Spoluvl. podiel

Popis predmetu dražby:
Rodinný dom s.č.1726 je situovaný na parcele číslo 318, ako samostatne stojaci rodinný dom v uličnej zástavbe v
Banskej Bystrici. Objekt je podpivničený, má jedno nadzemné podlažie a obytné podkrovie.
Technické riešenie:
- Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; 1. NP, 1. PK - murované z
tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - 1. PP, 1. NP, 1. PK - tehlové (priečkovky, CDM,
panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP - s viditeľnými trámami železobetónové; 1. NP - s rovným
podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické; 1. PK - s rovným podhľadom drevené trámové
- Schodisko - 1. PP, 1. NP - liate terazzo, betónová, keramická dlažba
- Strecha - krovy - 1. NP - zložité s nerovnakou výškou hrebeňov s valbami; krytiny strechy na krove - 1. NP - pálené
a betónové škridlové ťažké korýtkové Bramac; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu
úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. PP, 1. NP, 1. PK - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých
látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP, 1. PK - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené;
vnútorné obklady - 1. PP, 1. NP, 1. PK - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; 1. PP, 1. NP - vane; 1. NP WC min. do výšky 1 m; 1. NP, 1. PK - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene); 1. PK - samostatnej
sprchy
- Výplne otvorov - dvere - 1. PP, 1. NP, 1. PK - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. PP, 1. NP, 1. PK - zdvojené
drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. PP - podlahoviny textilné vpichované; 1. NP,
1. PK - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost.
miestností - 1. PP, 1. NP, 1. PK - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - 1. NP - plynový sporák, sporák na propán-bután; 1. NP, 1. PK - odsávač pár; 1. NP, 1. PK drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP - kuchynská linka z prírodného dreva (za bežný meter rozvinutej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP - kuchynská linka z prírodného dreva (za bežný meter rozvinutej
šírky); 1. PK - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); 1. PK kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - 1. PP, 1. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. PP, 1. NP, 1. PK - umývadlo; 1. PK - samostatná
sprcha; vodovodné batérie - 1. PP, 1. NP, 1. PK - pákové nerezové so sprchou; 1. PP, 1. NP, 1. PK - pákové
nerezové; záchod - 1. PP, 1. NP, 1. PK - splachovací bez umývadla
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. PP, 1. NP, 1. PK - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. PP - kotol ústredného vykurovania Vaillant
- Vnútorné rozvody vody - 1. PP, 1. NP, 1. PK - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho
zdroja; zdroj teplej vody - 1. PP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným
vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. PP, 1. NP - liatinové a kameninové potrubie; 1. PK - plastové a
azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP - svetelná, motorická; 1. NP, 1.
PK - svetelná; 1. NP - bleskozvod; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - 1. PP, 1. NP - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu
- Konštrukcie naviac - 1. NP - klimatizačná jednotka; 1. PK - klimatizačná jednotka;
Dispozičné riešenie:
Na I.NP je vstupná chodba, samostatné WC, kúpeľňa s umývadlom, vaňou, tri pôvodné obytné miestnosti
naposledy využívané ako kancelárie, schodisko do podkrovia a suterénu, kuchyňa s kuchynskou linkou, drez,
plynový sporák, odsávač. Na I.PP sú skladové priestory, kotolňa, pôvodná práčovňa, dve obytné miestnosti,
kúpeľňa s WC, umývadlom, vaňou. V podkroví sú dve obytné izby, chodba, kúpeľňa s WC, umývadlom,
sprchovacím kútom, kuchynka s drezom a elektrickým sporákom.
Pôvodný objekt bol zrealizovaný a daný do užívania približne v roku 1940, v roku 1999 bola zrealizovaná celková
rekonštrukcia objektu so zobytnením podkrovných priestorov a vydané rozhodnutie na povolenie užívať stavbu.
Objekt je v dobrom technickom stave, s bežnou údržbou. V roku 2016 bolo demontované vykurovacie teleso v
kuchyni na I.NP z dôvodu vypustenia vykurovacieho systému a opravy.
Objekt má sedem obytných miestností s kompletným príslušenstvom. Viac ako polovica podlahovej plochy
všetkých miestností je určená na bývanie a stavba nemá viac ako tri byty a dve nadzemné podlažia a podkrovie,
objekt má charakter rodinného domu aj v zmysle vydaného rozhodnutia na povolenie užívať stavbu. Objekt bol
naposledy využívaný ako pobočka spoločnosti - administratívna budova so sociálnym zázemím a tri izby na
príležitostné ubytovanie zamestnancov v zmysle rozhodnutia Okresného úradu v Banskej Bystrici z roku 1999.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Na liste vlastníctva č. 2965 vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor, pre k. ú. Banská
Bystrica, sú v časti C: ŤARCHY
·
·
·
·

PARC.Č. 318, 319, Č.S. 1726: ZÁLOŽNÉ PRÁVO PRE POHĽADÁVKU ĽUDOVEJ BANKY,
A.S.,BRATISLAVA (IČO: 17 321 123), Č. ZML. V 782/2002 ZO DŇA 20.3.2002 - VZ 584/2002
Na parc. č. 318, 319 + č. s. 1726 na p. č. 318: Záložné právo pre pohľadávku ĽUDOVÁ BANKA, a.s.,
Vysoká 9, Bratislava, IČO: 17321123, č. zml. V 1181/2006 zo dňa 19. 4. 2006 - VZ 635/2006
Na parc.č.318, 319 a č.s.1726 na parc.č.318 -Záložné právo pre pohľadávku ĽUDOVÁ BANKA, a.s.,
Vysoká 9, Bratislava (IČO: 17321123) č.zml. V 4431/2007 z 14.9.2007 -1794/2007
Na parc. č. 318, 319 + č. s. 1726 na p. č. 318: Záložné právo pre pohľadávku VOLKSBANK Slovensko, a.
s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123 č. zml. V 2601/2011 zo dňa 20. 6. 2011 - ČZ 2143/2011

Poznámka:
V zmysle ust. § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ust. § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
„Speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva okrem zabezpečovacieho práva k majetku tretej
osoby, ktoré je v skoršom poradí ako zabezpečovacie právo, ktoré zabezpečuje záväzok úpadcu.“ ak predtým
nezanikli podľa ustanovenia § 28 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z..
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Meno znalca:

Ing. Ivan Izakovič Ul. Na dieloch č. 6, 900 31 Stupava

Znalecký posudok:

237/2016

Dátum vyhotovenia znaleckého posudku:

29.09.2016

Všeob. cena stanovená znal. posudkom:

223.000,- EUR

Najnižšie podanie:

180.000,- EUR

Minimálne prihodenie:

500,- EUR

Výška dražobnej zábezpeky:

5.000,- EUR

Upozornenie:
Nakoľko úpadca je platiteľom dane z pridanej hodnoty aplikuje sa ust. § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Preukázanie totožnosti účastníka dražby:
Účastník dražby je povinný na vyzvanie dražobníka alebo osoby ním písomne poverenej preukázať svoju
totožnosť, prípadne oprávnenie konať za účastníka dražby, a to:
a. účastník dražby - fyzická osoba je povinná preukázať sa platným preukazom totožnosti.
b. účastník dražby - právnická osoba je povinná predložiť výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní
a osoby oprávnené konať v mene právnickej osoby preukázať sa platným preukazom totožnosti.

V prípade ak je účastník dražby zastúpený na základe plnomocenstva, splnomocnená osoba je povinná predložiť aj
písomné plnomocenstvo s úradne osvedčenými podpismi nie staršie ako 15 dní.
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
Dražobnú zábezpeku je možné zložiť
a. v hotovosti k rukám dražobníka v deň konania dražby v mieste konania dražby alebo
b. na bankový účet dražobníka vedený v Sberbank Slovensko, a.s., č. účtu IBAN: SK20 3100 0000 0040 4036
3808, pod variabilným symbolom 2965, pričom účastník dražby je povinný preukázať dražobníkovi
pripísanie sumy dražobnej zábezpeky na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby dňa 07.12.2016 do
09:00 hod.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
Do otvorenia dražby.
Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:
Potvrdenie zrealizovaní prevodu finančných prostriedkov na bankový účet dražobníka; Doklad o vklade hotovosti na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Potvrdenie zrealizovaní prevodu finančných prostriedkov na bankový účet dražobníka; Doklad o vklade hotovosti na
bankový účet dražobníka;
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku bez zbytočného odkladu
po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr do 10 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od
dražby.
Úhrada ceny dosiahnutej vydražením:
Dražobná zábezpeka sa započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny
dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby bezhotovostným
prevodom na účet dražobníka, pokiaľ sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodnú inak.
Obhliadka predmetu dražby:
1. obhliadka: 24.11.2016 o 09:00 hod.
2. obhliadka: 01.12.2016 o 09:00 hod.

Organizačné pokyny:
Záujemcovia o obhliadku predmetu dražby a poskytnutie bližších informácií o predmete dražby môžu dražobníka
kontaktovať na t. č. 0910 960 479, 0948 828 233, 048/418 09 76 alebo prostredníctvom e-mailu na adrese:
office@advisorsks.sk.
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo
iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.
Ak ide o byt, dom alebo inú nehnuteľnosť, zašle dražobník po zaplatení ceny predmetu dražby jedno vyhotovenie
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice spolu s potvrdením o zaplatení bez zbytočného odkladu príslušnému
okresnému úradu.
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, je dražobník povinný podľa
podmienok uvedených v oznámení o dražbe odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a
sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez
zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
Odovzdanie predmetu dražby sa uskutoční po doplatení ceny dosiahnutej vydražením v termíne stanovenom na
základe dohody medzi dražobníkom a vydražiteľom.
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.
Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou:
JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica
Poučenie podľa ust. § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:
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V zmysle ust. § 21 ods. 2 ZoDD V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené
ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil
neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo
dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o
dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt
podľa osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V
prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
V zmysle ust. § 21 ods. 3 ZoDD Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa ods. 2, je povinná oznámiť príslušnému
okresnému úradu začatie súdneho konania.
V zmysle ust. § 21 ods. 4 ZoDD Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa ods. 2 sú navrhovateľ
dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ods 2.
V zmysle ust. § 21 ods. 5 ZoDD Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu
zanikajú ku dňu príklepu.
V zmysle ust. § 21 ods. 6 ZoDD 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.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do
začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia.
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom
č.
527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa na dražbu s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby
platia vstupné vo výške 3,32 EUR.
V Banskej Bystrici dňa 10.11.2016

Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty
za spoločnosť: JUDr. Pavel Škoda, komplementár

K025969
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Krajčírovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štvrtok 113, 913 05 Štvrtok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.1.1984
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/58/2015 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/58/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., so sídlom kancelárie: Mierové nám. 37, 911 01 Trenčín, ako
správca úpadcu Zuzana Krajčírovičová, bydliskom 913 05 Štvrtok 113 (ďalej len „úpadca“) týmto v súlade
s ustanovením § 81 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a so súhlasom zástupcu veriteľov vylučuje zo súpisu majetku všeobecnej podstaty nasledovné zložky
majetku:
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typ
súpisovej
P.č. hodnoty
špecifikácia majetku
majetku

Deň vydania: 15.11.2016
súpisová
hodnota
majetku v EUR

spoluvlastnícky deň
dôvod
podiel
zapísania zapísania

4

hnuteľná vec

DVD/DIVX prehrávač
diaľkovým ovládaním

SABA

CO-38P3CH,

s

1/1

18.3.2016

majetok
konkurzu

podliehajúci

7

hnuteľná vec

digitálny terestriálny prijímač Strong SRT5303, SN
1/1
530330051401377

18.3.2016

majetok
konkurzu

podliehajúci

10,00

5,00

Uvedené zložky majetku navrhol správca vylúčiť z dôvodu, že sa tieto nepodarilo speňažiť ani po opakovaných
ponukových konaniach, jedná sa o staršiu elektroniku. Z uvedených dôvodov je predpoklad, že by výťažok z predaja
majetku neprevyšoval náklady na jeho speňaženie resp. odpredaj tohto majetku je zjavne neúčelný.
Správca zároveň upozorňuje veriteľov prihlásených pohľadávok, že je možné vylúčený majetok previesť na
ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky. Ak o prevod majetku požiada viac veriteľov, správca prevedie
majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky. Prevod majetku vylúčeného zo súpisu na veriteľa sa
nezapočítava do uspokojenia jeho pohľadávky. Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia tohto
oznamu neprejavil záujem žiaden z veriteľov, prestáva podliehať konkurzu.
V Trenčíne 10.11.2016

K025970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EUROTECHNIK - SL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 22, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 495 514
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/50/2014 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/50/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie pohľadávky v zmysle § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii:
Veriteľ

IČO

Ulica

číslo Obec

PSČ

Prihlásená suma – Celková suma

Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o.

00 896 225

Mokráň záhon

4

Bratislava

82104 65 877,21 EUR

Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o.

00 896 225

Mokráň záhon

4

Bratislava

82104 3 463,72 EUR

SKP, k.s., správca

K025971
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SKYSIDE SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jantárová 30, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 214 833
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
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Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/33/2014 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/33/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka – poradové číslo: 12
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 141 195,25 EUR
Právny dôvod: Pohľadávka z poskytnutých pôžičiek a poskytnutých služieb
Dlžník: Západoslovenské žriedla, a.s.
Sídlo: Popradská 66, 040 11 Košice
IČO: 34 131 418
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 141 195,25 EUR

Súpisová zložka – poradové číslo: 22
Typ súpisovej zložky majetku: Pohľadávka z účtu v banke
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2614772477
Zostatková suma: 1 460,97 EUR
Banka: Tatra banka, a.s.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 460,97 EUR

doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
správca podstaty

K025972
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Gajda - DOPRAVIA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradky 1051, 908 72 Závod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 977 541
Obchodné meno správcu:
SKKP, k.s.
Sídlo správcu:
Panenská 24, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/68/2013 S1493
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/68/2013
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Deň vydania: 15.11.2016

6K/68/2013
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

SKKP, k.s., konkurzný správca úpadcu: Jozef Gajda - DOPRAVIA, s miestom podnikania Záhradky 1051, 908 72
Závod, IČO: 30 977 541, v rámci malého konkurzu vedeného na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn.
6K/68/2013, touto cestou v súlade s § 34 ods. 2 a 4 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva schôdzu veriteľov úpadcu
na deň 02.12.2016 o 10.00 hod., ktorá sa uskutoční v sídle kancelárie správcu na Panenskej 24 v Bratislave.
Predmetom rokovania schôdze veriteľov úpadcu bude: 1) otvorenie schôdze, 2) voľba zástupcu veriteľov v zmysle §
107 ods. 2 ZKR, 2) záver. Veritelia sa pri prezentácii musia preukázať dokladom totožnosti (fyzické osoby) resp.
dokladom totožnosti a výpisom z obchodného registra (právnické osoby), zástupcovia veriteľov dokladom totožnosti
a plnou mocou.

V Bratislave, dňa 10.11.2016. SKKP, k.s. v zast. JUDr. Michal Polák, komplementár

K025973
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Merčáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 399/21, 065 03 Podolínec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 1K/48/2015 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/48/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marta Maruniaková správca konkurznej podstaty úpadcu: Anna Merčáková, nar. 19.11.1952, bytom
Sládkovičova 399/21, 065 03 Podolínec, v súlade s udeleným záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa
ako príslušného orgánu vyhlasuje podľa § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. kolo
ponukového konania na predaj hnuteľného majetku mimo dražby patriaceho do oddelenej podstaty.
Predmetom ponukového konania patriacim do oddelenej podstaty je hnuteľný majetok :
Č.
zložky
1

súp.

Súpisová hodnota (eur) vrátane
DPH

Názov súp. zložky

Osobné motorové vozidlo VOLKSWAGEN GOLF, 2,0 TDI, strieborná metalíza svetlá, rok
4000,- eur
výroby 2006

Podmienky ponukového konania:
Hnuteľný majetok je možné kúpiť za najvyššiu ponúkanú kúpnu cenu, písomne odsúhlasenú príslušným orgánom,
najmenej však za súpisovú hodnotu, ktorá je uvedená v tomto oznámení o vyhlásení ponukového konania.
Záujemcovia predložia správcovi cenové ponuky písomne v zalepenej obálke s označením „KONKURZ sp. zn.
1K/48/2015 - NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do 2. 12. 2016 do 16.00 hod. na adresu: JUDr. Marta Maruniaková, správca,
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník. Na ponuky doručené po lehote uzávierky sa neberie zreteľ. Cenové ponuky je
potrebné uvádzať v cenách vrátane príslušnej DPH.
Ponuka musí obsahovať:
a) presné označenie subjektu vrátane preukázania právnej subjektivity záujemcu o kúpu (FO – meno, priezvisko,
bydlisko, fotokópiu občianského preukazu, resp. fotokópiu živnostenkého listu, PO – obchoné meno, sídlo, IČO,
výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní),
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b) označenie predmetu záujmu o kúpu zhodný s označením, ako je zverejnený,
c) výšku navrhnutej kúpnej ceny,
d) doklad o zaplatení zábezpeky vo výške 50% z ponúkanej ceny v prospech účtu správcu konkurznej podstaty vo
VÚB, a.s., Bratislava, číslo účtu: SK82 0200 0000 0035 5992 8153
VS: IČO alebo dátum narodenia kupujúceho. Zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný
deň lehoty na podávanie ponúk.
e) číslo účtu záujemcu, kde má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní,
Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu v lehote do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručenie
ponúk. O otváraní obálok spíše spráca zápisnicu. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca spolu so zástupcom
veriteľov alebo správca na základe písomného súhlasu zástupcu veriteľov (súhlas môže byť zaslaný aj e-mailom) v
lehote 10 pracovných dní odo dňa otvárania obálok. Správca, po predchádzajúcom súhlase zástupcu veriteľov, má
právo odmietnúť každú ponuku. Úspešní záujemcovia budú o výsledkoch vyhodnotenia ponúk písomne
informovaní, budú vyzvaní na uzatvorenie kúpnej zmluvy a doplatenie kúpnej ceny. Neúspešným záujemcom
správca bezodkladne vráti zaplatené preddavky na kúpnu cenu najenskôr do 10 pracovných dní odo dňa schválenia
vyhodnotenia ponukového konania príslušným orgánom.
Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky, ponúkol najvyššiu
kúpnu cenu a príslušný orgán odsúhlasil ponúkanú cenu. Ak budú zhodné ponuky, záujemcovia budú správcom
vyzvaní na zvýšenie ponúk, v takomto prípade sa víťazom ponukového konania stane účastník, ktorý v správcom
určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Správca má nárok voči účastníkovi, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný účastník ponukového konania a ktorý
odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu alebo nezaplatí zostatok kúpnej ceny riadne a včas podľa pokynov správcu, na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50% z ponúkanej kúpnej ceny. Na úhradu tejto zmluvnej pokuty je správca
oprávnený započítať v príslušnej výške záujemcom zaplatený preddavok na kúpnu cenu.
V takom prípade ako víťaz nastúpi ďalší záujemca spĺňajúci podmienky ponukového konania, ktorý ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu.
Toto ponukové konanie sa neriadi ust. § 276 až 278 ObZ.
Termín obhliadky - na základe telefonického dohovoru na tel. č. 0905 849 537.

JUDr. Marta Maruniaková
správca

K025974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SEMOS,spol.s.r.o. Prešov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 48, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 686 320
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Jakubek
Sídlo správcu:
m 2673/212/A, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4K/8/2016/S 751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/8/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
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JUDr.Michal Jakubek, správca úpadcu :SEMOS, spol.s.r.o. Prešov, so sídlom Budovateľská 48, 080 01 Prešov
IČO :31 686 320, týmto podľa § 28 ods.3 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov oznamuje,že po uplynutí zákonnej lehoty na prihlásovanie pohľadávok zapísal do záznamu pohľadávok
následovné pohľadávky veriteľov:

Názov veriteľa :

Ulica a číslo:

Číslo:

Obec:

PSČ:

IČO:

Štát

Celková
prihlášená
Suma v €.

Žilinská univerzita
v Žiline

Univerzitná

8215/1

Žilina

010 26

00397563

Slovenská republika

671,77

Univerzitná

8215/1

Žilina

010 26

00397563

Slovenská republika

617,84

Čsl.letcov

2

Ľubotice

080 06

00690538

Slovenská republika

238,34

Obec Ľubotice

Čsl.letcov

2

Ľubotice

080 06

00690538

Slovenská republika

Obec Ľubotice

Čsl.letcov

2

Ľubotice

080 06

00690538

Slovenská republika

Žilinská univerzita
v Žiline
Obec Ľubotice

438,34
417,56

JUDr.Michal Jakubek, správca

K025975
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Kuciková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 710, 094 14 Sečovská Polianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M.
Sídlo správcu:
Lipová 1, Humenné 066 01
Spisová značka správcovského spisu: 1K/67/2015/S1775
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/67/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky majetku č. 2: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 10/2015
Celková suma: 90,37 €
Súpisová hodnota majetku: 90,37 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 26.11.2015

Typ súpisovej zložky majetku č. 3: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 11/2015
Celková suma: 80,70 €
Súpisová hodnota majetku: 80,70 €
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Mena: EUR
Deň zaradenia: 31.12.2015

Typ súpisovej zložky majetku č. 4: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 12/2015
Celková suma: 80,70 €
Súpisová hodnota majetku: 80,70 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 27.01.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 5: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 01/2016
Celková suma: 63,29 €
Súpisová hodnota majetku: 63,29 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 27.02.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 6: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 02/2016
Celková suma: 63,29 €
Súpisová hodnota majetku: 63,29 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 15.04.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 7: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 03/2016
Celková suma: 63,29 €
Súpisová hodnota majetku: 63,29 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 28.04.2016
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Typ súpisovej zložky majetku č. 8: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 06/2016
Celková suma: 63,29 €
Súpisová hodnota majetku: 63,29 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 29.07.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 9: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 07/2016
Celková suma: 63,29 €
Súpisová hodnota majetku: 63,29 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 26.08.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 10: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 08/2016
Celková suma: 63,29 €
Súpisová hodnota majetku: 63,29 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 27.09.2016

JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M., správca

K025976
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Michal Kaščák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dobrianskeho 1555/80, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M.
Sídlo správcu:
Lipová 1, Humenné 066 01
Spisová značka správcovského spisu: 4K/19/2016/S1775
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/19/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
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Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 6:
Nehnuteľnosti vo vlastníctve úpadcu, evidované na LV č. 644, katastrálne územie: Vyšný Hrušov, okres: Humenné,
obec: Vyšný Hrušov, SR:
1/ Pozemky: - druh pozemku: lesné pozemky, parc. EKN č. 541, výmera: 269497 m2
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 87/22200,
súpisová hodnota majetku: 422,00 €
deň zaradenia súpisovej zložky č. 6 do súpisu všeobecnej. podstaty: 01.11.2016

JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M., správca

K025977
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
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/46/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty.

V konkurznej veci úpadcu: Marcel Butvin, nar. 21.10.1976, bytom Maša 786/13, 053 11 Smižany vedenej na
Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 30K/46/2015, správca úpadcu JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., v súlade s ust.
§ 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
všeobecnej podstaty a súčasne oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
V zmysle § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov,
veriteľský výbor /zástupca veriteľov/, 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 potrebné si vopred dohodnúť e- mailom na
adrese: grendel@grendel.sk
Košice 14.11.2016
JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
správca
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K025978
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DEA, spol. s r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jurigovo nám. 7, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 319 891
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/7/2016 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/7/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica zo zasadnutia schôdze veriteľov úpadcu
DEA, spol. s r.o., so sídlom Jurigovo nám. 7, 841 05 Bratislava, IČO: 31 319 891, konkurz vedený na
Okresnom súde Bratislava I, sp. zn.: 4K/7/2016 konanej dňa 11.11.2016

Miesto konania: Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
Dátum a čas konania: 11.11.2016 o 11:00 hod.
Označenie konkurzného konania: 4K/7/2016, Okresný súd Bratislava I.
Zapisovateľ: Mgr. Zuzana Gregáňová – na základe poverenia predsedu veriteľského výboru
Prítomní:
1. predseda veriteľského výboru: LAUFEN CZ s.r.o., so sídlom Praha, V Tůních 3/1637, PSČ 120 00, Česká
republika, IČO: 257 58 691, zast. advokátskou kanceláriou Doležal & Partners, s. r. o.
2. člen veriteľského výboru: Hansgrohe CS s.r.o., so sídlom Brno, Dornych 54/47, PSČ 617 00, Česká
republika, IČO: 636 77 920, zast. advokátskou kanceláriou Advokátska kancelária JUDr. Marián Kurhajec,
s. r. o., JUDr. Štefančík, advokát na základe substitučnej plnej moci
3. člen veriteľského výboru: DC RAVAK MORAVA, a.s., so sídlom Bernartice nad Odrou, č. p. 298, PSČ 741
01, Česká republika, IČO: 258 53 155, zast. Mgr. Jindrichom Majerským, advokátom
4. správca konkurznej podstaty: PERSPECTA Recovery, k. s., so sídlom Ružová dolina 25, 821 09
Bratislava, IČO: 47 256 184, č. správcu v zozname vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR: S 1755, Ing.
Jozef Jagerský – komplementár, Mgr. Zuzana Gregáňová - komplementár a osoba poverená
správcom: JUDr. Ing. Igor Hudoba, PhD., Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, č. správcu v zozname
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR: S 1161
Program:
Bod 1. Otvorenie schôdze veriteľského výboru
Predseda veriteľského výboru privítal prítomných a vyzval ich, aby sa preukázali riadne udelenou plnou mocou na
zastupovanie veriteľov na zasadnutiach veriteľského výboru a na hlasovanie a prijímanie uznesení. Zasadnutie bolo
zvolané správcom konkurznej podstaty za účelom prerokovania správy a hlasovania o udelení záväzného pokynu
na speňaženie majetku úpadcu v zmysle listu správcu zo dňa 10.11.2016, sp. zn.: 4K/7/2016 S1755 - 72. Následne
konštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný podľa § 38 ods. 2 z. č. 7/2005 Z. z, nakoľko sa na ňom
zúčastnili 3 členov z celkového počtu 3 členov.

Bod 2. Prerokovanie správy správcu konkurznej podstaty o doterajšom priebehu konkurzu a žiadosti
o udelenie záväzného pokynu z 10.11.2016, sp. zn.: 4K/7/2016 S1755 - 72
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Správca konkurznej podstaty na základe výzvy predsedu veriteľského výboru predniesol správu o doterajšom
priebehu konania a úkonoch a krokoch uskutočnených v rámci speňažovania majetku úpadcu ( a jeho prípravy).
Dôvody navrhovaného riešenia správca rozpracoval v liste z 10.11.2016, sp. zn.: 4K/7/2016 S1755 – 72,
doručeného členom veriteľského výboru dňa 10.11.2016 elektronickou poštou. Prítomní túto správu berú na
vedomie. Následne správca odpovedal na otázky členov veriteľského výboru.

Bod 3. Hlasovanie o udelení záväzného pokynu na speňaženie konkurznej majetkovej podstaty
Predseda veriteľského výboru v súlade s predchádzajúcim bodom navrhol hlasovať o udelení záväzného pokynu
správcovi konkurznej podstaty na speňaženie všetkého majetku úpadcu zapísaného do konkurznej majetkovej
podstaty priamym predajom formou uzatvorenia kúpnej zmluvy v prospech záujemcu: BUGÁR, s.r.o., 273 Ohrady
930 12, IČO: 36 264 482 za sumu: 24.000 Eur s DPH.

Následne všetci prítomní členovia veriteľského výboru pristúpili k hlasovaniu:
za: 2 hlasy,
proti: 0 hlasov,
zdržal sa: 1 hlasov (LAUFEN CZ s.r.o.)

Veriteľský výbor prijal Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor udeľuje správcovi konkurznej podstaty záväzný pokyn na speňaženie všetkého majetku úpadcu
zapísaného do súpisu konkurznej majetkovej podstaty, ktorý bol k dnešnému dňu publikovaný oznámením
správcom o zapísaní majetku do konkurznej podstaty priamym predajom formou uzatvorenia kúpnej zmluvy
v prospech záujemcu: BUGÁR, s.r.o., 273 Ohrady 930 12, IČO: 36 264 482 za sumu: 24.000 Eur s DPH.

Bod 4.: Záver
Predseda veriteľského výboru sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie veriteľského ukončil o 11.51 hod.

Predseda

veriteľského
výboru:
LAUFEN CZ s.r.o.

v zastúpení Doležal & Partners, s.r.o.
Mgr. Tamás Fabián
na základe plnej moci zo dňa 14.7.2016

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Zuzana Gregáňová
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