Obchodný vestník 223/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.11.2016

K026326
Spisová značka: 6K/49/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Petra Kochrdová, nar. 05.04.1978, bytom Ľuda Zúbka
3167/13, 841 01 Bratislava, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Petra Kochrdová, nar.
05.04.1978, bytom Ľuda Zúbka 3167/13, 841 01 Bratislava, občan SR
rozhodol
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: Mgr. Ján Kováčik, so sídlom kancelárie
Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S 1557, preddavok vo výške 663,88 Eur, vedený pod položkou
denníka D 19, pol. reg. 194/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 14.11.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K026327
Spisová značka: 6K/55/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: František Snoha, nar. 07.04.1979, bytom Muškátová
2596/9, 902 01 Pezinok, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: František Snoha, nar.
07.04.1979, bytom Muškátová 2596/9, 902 01 Pezinok, občan SR
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: František Snoha, nar. 07.04.1979, bytom Muškátová
2596/9, 902 01 Pezinok, občan SR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 10.11.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K026328
Spisová značka: 6K/53/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Gabriel Zsóri, nar. 25.10.1972, bytom Lipová
2298/32, 900 28 Ivanka pri Dunaji, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Gabriel Zsóri, nar.
25.10.1972, bytom Lipová 2298/32, 900 28 Ivanka pri Dunaji
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ing. Gabriel Zsóri, nar. 25.10.1972, bytom Lipová
2298/32, 900 28 Ivanka pri Dunaji.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.11.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K026329
Spisová značka: 6K/39/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mária Brindzíková,
nar. 14.05.1956, bytom Hlavný Dvor 897/14, 900 25 Chorvátsky Grob, občan SR
rozhodol
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: Mária Brindzíková, nar. 14.05.1956, bytom Hlavný Dvor
897/14, 900 25 Chorvátsky Grob, občan SR správcu: KRIVANKON, k.s., so sídlom kancelárie Trnavská cesta 74/B,
821 02 Bratislava, zn. správcu: S 1704.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 11.11.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K026330
Spisová značka: 6K/17/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Katarína
Matejková, nar. 13.08.1984, bytom Pri Struhe 9460/40, 831 07 Bratislava, občan SR
rozhodol

Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: Katarína Matejková, nar. 13.08.1984, bytom Pri Struhe
9460/40, 831 07 Bratislava, občan SR správcu: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S 1169.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 11.11.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K026331
Spisová značka: 3K/33/2010

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu fluid zone s.r.o., so sídlom
Pribišova 19/a, 841 05 Bratislava, IČO: 35 832 223, správcom ktorého je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE,
k.s., so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, značka správcu: S 1169, rozhodol
uznesením č. k. 3K/33/2010-385 zo dňa 10. 10. 2016 o potvrdení prevodu pohľadávok z pôvodného veriteľa: Úrad
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava na konkurzného veriteľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 v celkovej sume 40,00 €. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 01. 11. 2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 14.11.2016
Mgr. Peter Dorič, vyšší súdny úradnik
K026332
Spisová značka: 3K/87/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu PILEX SLOVAKIA s.r.o., so sídlom
Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, IČO: 36 042 781, správcom ktorého je JUDr. Ing. Igor Hudoba, so sídlom
kancelárie Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, značka správcu: S 1161, rozhodol uznesením zo dňa 26. 09. 2016,
č. k. 3K/87/2011-1035 o povolení vstupu do konkurzného konania nového veriteľa: NOVOSTAV TRADE Bardejov,
s.r.o., Dlhý rad 1433/30, 085 01 Bardejov, IČO: 46 973 125, namiesto pôvodného veriteľa: PROTEMPT BJ s.r.o.,
Dlhý rad 1433/30, 085 01 Bardejov, s pohľadávkami v celkovej sume 280 814,75 €. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 21. 10. 2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 14.11.2016
Mgr. Peter Dorič, vyšší súdny úradník
K026333
Spisová značka: 8K/43/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ida Jajcajová, rod.
Hegedüsová, nar. 04.02.1960, bytom Janka Kráľa 28, 821 06 Bratislava, občan SR, o ustanovení správcu úpadcu
rozhodol
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: Ida Jajcajová, rod. Hegedüsová, nar. 04.02.1960, bytom Janka Kráľa
28, 821 06 Bratislava, občan SR, správcu: 1st restructuring, k. s., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, zn. správcu:
S1797.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.11.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K026334
Spisová značka: 8K/43/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ida Jajcajová, rod. Hegedüsová,
nar. 04.02.1960, bytom Janka Kráľa 28, 821 06 Bratislava, občan SR, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na vstup do konkurzného konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup veriteľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, s pohľadávkou v celkovej sume 345,47 €.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní
odo dňa jeho doručenia, písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia
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nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha3 (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová
značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak,
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Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní
odo dňa jeho doručenia, písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v
Obchodnom vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová
značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak,
aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s
prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto
odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.11.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K026335
Spisová značka: 3R/6/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Smrečina Hofatex, a.s., so sídlom
Panenská 24, 811 03 Bratislava, IČO: 36 224 049, správcom ktorého je Pospíšil & Partners, k.s., so sídlom
kancelárie: Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, IČO: 44 342 004, rozhodol uznesením zo dňa 13. 10. 2016, č. k.
3R/6/2012-1030 o povolení vstupu do konkurzného konania nového veriteľa: FOUR, spol. s r.o., Velehradská 36, 821
08 Bratislava, IČO: 35 722 657, namiesto pôvodného veriteľa: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava, IČO: 00 686 930, s pohľadávkami v celkovej sume 789 721,87 €. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
08. 11. 2016.

Okresný súd Bratislava I dňa 14.11.2016
Mgr. Peter Dorič, vyšší súdny úradník
K026336
Spisová značka: 8K/45/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LS REAL TRADE
s.r.o., so sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 44 593 783, o ustanovení správcu úpadcu
rozhodol
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: LS REAL TRADE s.r.o., so sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO:
44 593 783, správcu: HMG Recovery, k. s., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, zn. správcu: S1565,
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.11.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K026337
Spisová značka: 3K/79/2009
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ivan Lachkovič - ŠMAK, Jána
Smreka 6160/14, 841 07 Bratislava 49, IČO: 34 541 471, správcom ktorého je JUDr. Oliver Korec, so sídlom
kancelárie Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava, rozhodol uznesením č. k. 3K/79/2009-191 zo dňa 03. 10. 2016 o
potvrdení prevodu pohľadávok z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829
24 Bratislava na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005 v celkovej sume 53,11 €. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 10. 2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 14.11.2016

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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Okresný súd Bratislava I dňa 14.11.2016
Mgr. Peter Dorič, vyšší súdny úradník
K026338
Spisová značka: 8K/56/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Katarína Blašková, nar. 20.09.1966,
Trnavská 49, 902 01 Pezinok, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Katarína Blašková,
nar. 20.09.1966, Trnavská 49, 902 01 Pezinok, občan SR
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Katarína Blašková, nar. 20.09.1966, Trnavská 49, 902 01
Pezinok, občan SR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.11.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K026339
Spisová značka: 2K/47/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Pavel Šajben, nar. 29.06.1969, trv. byt. Veľké
Leváre č. 149, 908 73 Veľké Leváre, št. občan SR, právne zast. JUDr. Pavol Haško, advokát, so sídlom kancelárie
Košická 52, 821 08 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Pavel Šajben, nar. 29.06.1969,
trv. byt. Veľké Leváre č. 149, 908 73 Veľké Leváre, št. občan SR,
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Pavel Šajben, nar. 29.06.1969, trv. bytom Veľké Leváre č. 149, 908 73 Veľké Leváre, št.
občan SR, predbežného správcu: JUDr. Vlasta Klimentová, Stromová 13, 831 01 Bratislava, zn. správcu: S1399.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.11.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K026340
Spisová značka: 3K/1/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ATRAS Slovaquie,
s.r.o., so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 45 897 506, o ustanovení správcu úpadcu
rozhodol
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: ATRAS Slovaquie, s.r.o., so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava,
IČO: 45 897 506, správcu: JUDr. Michal Aksamit, Michalská 14, 811 01 Bratislava, zn. správu: S1659.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.11.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K026341
Spisová značka: 6K/74/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: RECK, s. r. o., so sídlom
Studenohorská 27, 841 03 Bratislava, IČO: 43 865 640, správcom ktorého je JUDr. Mária Veterníková, so sídlom
kancelárie Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S 1192, rozhodol uznesením č. k. 6K/74/2013-248 zo
dňa 30.09.2016, o potvrdení prevodu pohľadávok z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
25.10.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 14.11.2016
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K026342
Spisová značka: 2K/62/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Erika Horváthová, nar.
06.05.1969, bytom Uzbecká 11694/24, 821 06 Bratislava, správcom ktorého je: Mgr. Marek Benko, so sídlom
kancelárie Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, značka správcu S 1478, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po
splnení konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Erika Horváthová, nar. 06.05.1969, bytom Uzbecká 11694/24, 821 06
Bratislava, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

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: 22.11.2016

Okresný súd Bratislava I dňa 11.11.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K026343
Spisová značka: 3K/1/2007
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu FAKTUM trade, s.r.o., so sídlom
Mikulášska 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35 864 729 (ďalej len „Úpadca“), správcom ktorého je Mgr. Peter Forgáč, so
sídlom: Obchodná 2, 811 06 Bratislava, zn. správcu: S1652 o návrhu spoločnosti FACTUM trade s. r. o., so sídlom
Mikulášska 1, 811 01 Bratislava, IČO: 31 356 648 na potvrdenie prevodu pohľadávky
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok v celkovej výške 663 878,38 € z pôvodného veriteľa: PETRODOM trade,
s.r.o., Mikulášska 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35 767 090 na konkurzného veriteľa: FACTUM trade s. r. o., so sídlom
Mikulášska 1, 811 01 Bratislava, IČO: 31 356 648.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní
odo dňa jeho doručenia, písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v
Obchodnom vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová
značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak,
aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s
prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto
odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 14.11.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K026344
Spisová značka: 3K/41/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marián Chmelík, nar. 01.03.1985,
trvale bytom: Ku Gaštanu 20, 900 28 Zálesie, správcom ktorého je: JUDr. Viola Dudáková, so sídlom kancelárie
Zahradnícka 36, 821 08 Bratislava 2, značka správcu: S 31, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení
konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Marián Chmelík, nar. 01.03.1985, trvale bytom: Ku
Gaštanu 20, 900 28 Zálesie, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

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: 22.11.2016

Okresný súd Bratislava I dňa 11.11.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K026345
Spisová značka: 4K/30/2008

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: -BARET s.r.o. v likvidácii, so
sídlom Sputnikova 19, 821 02 Bratislava, IČO: 35 788 712, správcom ktoré je: JUDr. Margita Hrivňáková, so sídlom
kancelárie Májková 3, P.O.BOX 76, 820 05 Bratislava, značka správcu S1136, o odvolaní správcu z funkcie správcu,
rozhodol

Súd odvoláva : JUDr. Margita Hrivňáková, so sídlom kancelárie Májková 3, P.O.BOX 76, 820 05
Bratislava, značka správcu S1136, z funkcie správcu úpadcu: BARET s.r.o. v likvidácii, so sídlom Sputnikova 19, 821
02 Bratislava, IČO: 35 788 712.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.

Okresný súd Bratislava I dňa 14.11.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K026346
Spisová značka: 4K/19/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jana Vrbová, nar.
09.05.1972, bytom Kuklovská 495/7, 841 04 Bratislava, št. občan SR, správcom ktorého je: JUDr. Peter Vrábel, so
sídlom kancelárie Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, značka správcu S1633, o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov,
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Peter Vrábel, so sídlom kancelárie Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, značka
správcu S1633, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 597,49 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 14.11.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K026347
Spisová značka: 4K/40/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: NEW PRESENCE JEWELS SLOVAKIA, s.r.o. „v
likvidácii“, so sídlom Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 46 824 430, v mene ktorého koná likvidátor: Krzysztof
Maciej Giecold, nar. 06.11.1957, bytom alle de Chaponval 17, 785 90 NOISY-LE-ROI, Francúzska republika, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: NEW PRESENCE JEWELS SLOVAKIA, s.r.o. „v likvidácii“, so
Vydáva
Ministerstvo
Slovenskej
republiky
sídlom Galvaniho
7/D,
821 04 spravodlivosti
Bratislava, IČO:
46 824
430, 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: 22.11.2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: NEW PRESENCE JEWELS SLOVAKIA, s.r.o. „v
likvidácii“, so sídlom Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 46 824 430, v mene ktorého koná likvidátor: Krzysztof
Maciej Giecold, nar. 06.11.1957, bytom alle de Chaponval 17, 785 90 NOISY-LE-ROI, Francúzska republika, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: NEW PRESENCE JEWELS SLOVAKIA, s.r.o. „v likvidácii“, so
sídlom Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 46 824 430,
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: NEW PRESENCE JEWELS SLOVAKIA, s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom Galvaniho 7/D, 821
04 Bratislava, IČO: 46 824 430, predbežného správcu: JUDr. Ján Benčura, so sídlom kancelárie Záhradnícka 41, 821
08 Bratislava, značka správcu S130.
Súd ukladá predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným spôsobom.

Okresný súd Bratislava I dňa 14.11.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K026348
Spisová značka: 4K/38/2009
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: WLC, spol. s r.o. „v konkurze“,
so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 35 821 906, správcom ktorého je: Slovenská správcovská a
reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 48, 811 08 Bratislava, IČO: 44 088 833, značka správcu
S1240, o návrhu spoločnosti: SHER HOLDING LTD., so sídlom Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickahms Cay 1,
Road Town, Tortola, BVI, IČO: 1527233, na vstup do konkurzného konania,
rozhodol
Súd návrh spoločnosti: SHER HOLDING LTD., so sídlom Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickahms Cay 1, Road
Town, Tortola, BVI, IČO: 1527233, na vstup do konkurzného konania zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, do 15 dní
odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 8.11.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K026349
Spisová značka: 4K/50/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marcela Nagyová, nar. 26.05.1977, J. Poničana 5,
841 08 Bratislava, št. občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Marcela Nagyová, nar.
26.05.1977, J.
Poničana 5, 841 08 Bratislava, št. občan SR,
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: 22.11.2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marcela Nagyová, nar. 26.05.1977, J. Poničana 5,
841 08 Bratislava, št. občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Marcela Nagyová, nar.
26.05.1977, J. Poničana 5, 841 08 Bratislava, št. občan SR,
rozhodol

Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marcela Nagyová, nar. 26.05.1977, J. Poničana 5, 841 08 Bratislava, št.
občan SR.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: RNDr. JUDr. Silvia Prachová, so sídlom kancelárie Ivánska cesta 30/B, 821 04
Bratislava, značka správcu S1819.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I.
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 čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
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 (§ 198 ods. 1 ZKR).

2.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3.
ZKR).

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).
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).
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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.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje
práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
20.
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22.
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197
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22.
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).
23.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 veta prvá ZKR). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti
podstate (§ 166 ods. 2 ZKR). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s
návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na
povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý
zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 14.11.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K026350
Spisová značka: 6K/52/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Denisa Zoubková, nar.
21.02.1981, bytom Rajecká 8692/9, 821 07 Bratislava, občan SR, t. č. Jabloňová 2, 900 42 Dunajská Lužná,
správcom ktorého je: iTRUSTee Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, zn. správcu: S
1697, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Denisa Zoubková, nar. 21.02.1981, bytom Rajecká
8692/9, 821 07 Bratislava, občan SR, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená (§ 102 ods. 4 druhá veta ZKR), do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde
Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 15.11.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K026351
Spisová značka: 6K/56/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810
00 Bratislava, IČO: 17 321 123, právne zastúpený: SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., Štefánikova 8, 811 05
Bratislava, IČO: 36 853 186, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: KESAT, s.r.o., so sídlom Trnavská
cesta 70, 821 02 Bratislava, IČO: 36 236 420
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: KESAT, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 70, 821 02 Bratislava, IČO:
36 236 420.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
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b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 14.11.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K026352
Spisová značka: 6K/80/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MSSDV, s.r.o., so sídlom
Mikulášska 5, 811 01 Bratislava, IČO: 35 944 901, správcom ktorého je JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, so sídlom
kancelárie Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, zn. správcu: S 459, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre
nedostatok majetku
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: MSSDV, s.r.o., so sídlom Mikulášska 5, 811 01 Bratislava, IČO: 35
944 901, zrušuje pre nedostatok majetku.
Súd nepriznáva správcovi: JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, so sídlom kancelárie Dostojevského rad 5, 811
09 Bratislava, zn. správcu: S 459, odmenu z výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde Bratislava I (§ 102 ods. 4
ZKR). Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 15.11.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K026353
Spisová značka: 3K/24/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: CGS Logistic s.r.o., so sídlom
Mlynské Nivy 53, 820 06 Bratislava, IČO: 36 681 041, správcom ktorého je: JUDr. Martina Dragašič, so sídlom
kancelárie Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, zn. správcu: S1273, o odvolaní správcu,
rozhodol
Súd odvoláva: JUDr. Martina Dragašič, so sídlom kancelárie Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, zn. správcu: S1273,
z funkcie správcu úpadcu: CGS Logistic s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 53, 820 06 Bratislava, IČO: 36 681 041.
Súd ukladá : JUDr. Martina Dragašič, so sídlom kancelárie Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, zn. správcu: S1273,
vykonávať činnosti súvisiace s výkonom funkcie správcu, najmä činnosti týkajúce sa správy a ochrany majetku, ktorý
podlieha konkurzu, až do ustanovenia nového správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 15.11.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K026354
Spisová značka: 4K/23/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Adam Ondrejkovič,
nar. 02.11.1990, bytom Bratislava, 831 07 Bratislava, št. občan SR, právne zast. Mgr. Jana Lenková, advokátka, so
sídlom kancelárie Krížna 38, 811 07 Bratislava, správcom ktorého je: Ing. Anna Bružeňáková, so sídlom kancelárie
Jesenná 4, 821 09 Bratislava, značka správcu S1450, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov,

rozhodol
Súd priznáva správcovi: Ing. Anna Bružeňáková, so sídlom kancelárie Jesenná 4, 821 09 Bratislava, značka správcu
S1450, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 331,94 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Okresný súd Bratislava I dňa 15.11.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K026355
Spisová značka: 4R/10/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa LEKÁREŇ SLNEČNICA 02, spol. s r.o., so sídlom Horná
13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 864 994, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka č.: 17111/S, o návrhu dlžníka na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
I.
Povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka LEKÁREŇ SLNEČNICA 02, spol. s r.o., so sídlom Horná 13, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 36 864 994.
II.
Ustanovuje správcu spoločnosť LEGES Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 47 982 586, zapísaného v zozname správcov konkurznej podstaty pod značkou S 1751.
III.
Súd vyzýva veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní odo dňa povolenia
reštrukturalizácie (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom
vestníku).
IV.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie
známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č.
1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V.

Určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:

a) právny úkon, ktorý presahuje rámec bežného právneho úkonu definovaného v § 10 ods. 1 ZKR,
b) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
c) nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej právnickej osobe,
d) uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov
e) zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
f) právny úkon bez primeraného protiplnenia;
g) právny úkon
ukracujúci
záujmy
veriteľovSlovenskej
na uspokojení
pohľadávok;
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
republikyich
podľa
zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
h) právny úkon, ktorýma dlžník
prevezme
záväzok
plniť
pokračujúce
peňažné
alebo
nepeňažné plnenie počas viac ako
o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom
sídle:
www.justice.gov.sk
troch mesiacov;
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e) zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
f) právny úkon bez primeraného protiplnenia;
g) právny úkon ukracujúci záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
h) právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac ako
troch mesiacov;
i) právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 10% z jeho obratu za
predchádzajúci kalendárny rok,
j) právny úkon voči osobe spriaznenej s dlžníkom.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť
len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok (§ 122 ods. 2 ZKR).
3. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1
ZKR). Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č. 665/2005 Z.z. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
4. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v
reštrukturalizácii považuje
za nezabezpečenú pohľadávku (§ 122 ods. 1, druhá veta ZKR).
5. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
6. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).

je účtovnou
v akom rozsahu, prípadne

7. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom
na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak
sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
8. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň povolenia reštrukturalizácie
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
9. Účastník reštrukturalizačného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).

Okresný súd Banská Bystrica dňa 14.11.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K026356
Spisová značka: 2K/71/2016
Slovenskej
republiky-podľa
zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
Okresný súd Vydáva
BanskáMinisterstvo
Bystrica vspravodlivosti
právnej veci
navrhovateľa
dlžníka
Ing.
Zdenko Duraj,
nar. 06. 02.
1975, bytom 974
a o zmene
zákonov
na svojomna
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
01 Sebedín - Bečov, Bečov
47, ao doplnení
návrhu niektorých
na vyhlásenie
konkurzu
jeho majetok,
takto
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ing. Zdenko Duraj, nar. 06. 02. 1975, bytom 974
01 Sebedín - Bečov, Bečov 47, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Ing. Zdenko Duraj, nar. 06. 02. 1975, bytom 974 01 Sebedín - Bečov,
Bečov 47.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Miloša Levrinca,
kancelárie J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen.

so sídlom

Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. 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. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). 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).
4. 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).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. 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
(§Ministerstvo
29 ods. 8 spravodlivosti
ZKR).
Vydáva
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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10. 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).
11. 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).
12. 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 (§ 52 ods. 2
Civilného sporového poriadku).
13. 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 Banská Bystrica dňa 15.11.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K026357
Spisová značka: 1K/13/2009
Okresný súd Banská Bystrica v konaní o oddlžení dlžníka Michal Vaľo, nar. 13.09.1980, bytom Malohontská 16, 979
01 Rimavská Sobota, IČO: 37 307 282, správcom ktorého je JUDr. Milana Antala, so sídlom kancelárie Horná 54,
974 01 Banská Bystrica, takto
rozhodol
I.
Súd o d v o l á v a JUDr. Milana Antala, so sídlom kancelárie Horná 54, 974 01 Banská Bystrica z
funkcie správcu.
II.
Do funkcie správcu u s t a n o v u j e JUDr. Dušana Paulíka, so sídlom kancelárie Kukučínova 18, 974
01 Banská Bystrica, značka správcu S1239..
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.11.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K026358
Spisová značka: 4K/26/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Anna Budajová, nar. 25. 02.
1971, trvale bytom Podkonice 238, 976 13 Podkonice, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Mgr. Miroslav
Šperka LL.M, so sídlom kancelárie Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S 1541, o návrhu
správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
P r i z n á v a Ing. Mgr. Miroslavovi Šperkovi LL.M, so sídlom kancelárie Kapitulská 12, 974 01 Banská
Bystrica, značka správcu S 1541, ako správcovi konkurznej podstaty úpadcu paušálnu odmenu za výkon funkcie
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
správcu do konania
prvej schôdze
veriteľov
v sume republiky
663,88 podľa
Eur. 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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P r i z n á v a Ing. Mgr. Miroslavovi Šperkovi LL.M, so sídlom kancelárie Kapitulská 12, 974 01 Banská
Bystrica, značka správcu S 1541, ako správcovi konkurznej podstaty úpadcu paušálnu odmenu za výkon funkcie
správcu do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.11.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K026359
Spisová značka: 2NcKR/9/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Jana Miková, nar. 08. 05. 1950, bytom 969 01
Banská Štiavnica, Slovanská 1029/4 o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e oddlženie dlžníka - Jana Miková, nar. 08. 05. 1950, bytom 969 01 Banská Štiavnica, Slovanská
1029/4.
U s t a n o v u j e Advisors k. s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica,
6A za správcu.

Dolná

Dlžník je p o v i n n ý poskytnúť správcovi na konci každého skúšobného roka sumu 2. 000,- Eur na
uspokojenie svojich záväzkov.
Správca je p o v i n n ý podávať súdu správy o plnení povinností dlžníkom na konci každého
skúšobného roka.
Správca je p o v i n n ý podávať súdu správy bezodkladne po zistení všetkých významných
skutočností a zmien v súvislosti s plnením povinností dlžníkom.
Súd u r č u j e, že počas skúšobného obdobia podliehajú písomnému súhlasu správcu nasledovné
právne úkony dlžníka :
a)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
b)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej právnickej
osobe;
c)
úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych orgánoch alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností,
družstiev alebo iných právnických osôb;
d)
odmietnutie daru alebo dedičstva;
e)
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka;
f)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov;
g)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
h)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;
i)
urobenie právneho úkonu smerujúceho k vzniku, zmene alebo zániku záväzkov medzi dlžníkom a
treťou osobou, vrátane spriaznenej osoby, predmetom ktorého bude majetkové plnenie presahujúce v peňažnom
vyjadrení sumu 300,- Eur alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 150,- Eur v jednom
kalendárnom mesiaci;
j)
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu n i e

j e odvolanie prípustné

Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.11.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca

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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K026360
Spisová značka: 2K/73/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu AXER s.r.o. "v likvidácii", so
sídlom 990 01 Veľký Krtíš, Banícka 703/10, IČO: 45 405 620, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 17704/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je Prvá arbitrážna k.s., so
sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Prof. Sáru 5, o návrhu na vstup nového veriteľa do konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa - EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska č. 5, 851 02 Bratislava, IČO:
35 724 803 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256 v rozsahu prihlásených pohľadávok vo výške zapísanej v
konečnom zozname prihlásených pohľadávok pod č. 77
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.11.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K026361
Spisová značka: 2K/78/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Anna Gašparová, nar. 19. 07. 1957, bytom 962
12 Detva, A. Hlinku 903/6, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - Anna Gašparová, nar. 19. 07. 1957, bytom 962 12 Detva, A. Hlinku
903/6
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.11.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K026362
Spisová značka: 4K/35/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Martin Paňko, nar. 07.
10. 1983, trvale bytom Krahule 79, 967 01 Krahule, správcom konkurznej podstaty ktorého je spoločnosť
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 866 555,
značka správcu S 1405, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej
schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a spoločnosti Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 36 866 555, značka správcu S 1405, ako správcovi konkurznej podstaty úpadcu paušálnu odmenu za
výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov v sume 497,91 Eur.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.11.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K026363
Spisová značka: 4K/36/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Lehocký, nar. 04. 05.
1995, trvale bytom Mládežnícka 1587/19, 960 01 Zvolen, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Kristián
Gregor, so sídlom kancelárie Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S 1377, o návrhu správcu na
priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a Ing. Kristiánovi Gregorovi, so sídlom kancelárie Horná 54, 974 01 Banská Bystrica,
značka správcu S 1377, ako správcovi konkurznej podstaty úpadcu paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do
konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.11.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K026364
Spisová značka: 4K/36/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Lehocký, nar. 04. 05.
1995, trvale bytom Mládežnícka 1587/19, 960 01 Zvolen, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Kristián
Gregor, so sídlom kancelárie Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S 1377, takto
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Peter Lehocký, nar. 04. 05. 1995, trvale bytom Mládežnícka 1587/19, 960
01 Zvolen zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená.
V odvolaní musí byť uvedené ktorému súdu je určené, kto ho robí akej veci sa týka, čo sa ním sleduje, uvedenie
rozhodnutia proti ktorému smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, v čom sa napadnuté rozhodnutie
alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha a musí byť podpísané a datované.
Odvolanie proti rozhodnutiu možno odôvodniť len tým, ak sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do
právomoci súdov, ak ten kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, ak
účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, ak v tej istej veci sa už prv právoplatne
rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, ak sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona
bol potrebný, ak účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, ak rozhodoval vylúčený
sudca alebo bol súd nesprávne obsadený, ibaže namiesto samosudcu rozhodoval senát, ak súd prvého stupňa
nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy, ak konanie má inú vadu, ktorá mohla
mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, ak súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože
nevykonal navrhnuté dôkazy potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, ak súd prvého stupňa dospel na
základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, ak doteraz zistený skutkový stav neobstojí,
pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené, ak rozhodnutie súdu prvého stupňa
vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
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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sudca alebo bol súd nesprávne obsadený, ibaže namiesto samosudcu rozhodoval senát, ak súd prvého stupňa
nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy, ak konanie má inú vadu, ktorá mohla
mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, ak súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože
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základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, ak doteraz zistený skutkový stav neobstojí,
pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené, ak rozhodnutie súdu prvého stupňa
vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.11.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K026365
Spisová značka: 1K/65/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Bombová SK,
s.r.o. "v likvidácii", Francisciho 416/5, 050 01 Revúca, IČO: 36 647 535, správcom ktorého je JUDr. Jaroslav Bako, so
sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, značka správcu S1647, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky Debt
Collector, s.r.o., so sídlom Mostná 72, 949 01 Nitra, IČO: 36 748 919 na vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Debt Collector, s.r.o., so sídlom Mostná 72, 949 01 Nitra, IČO: 36 748 919 do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa ČSOB Leasing, a.s., so sídlom panónska cesta 11, 852 01
Bratislava, IČO: 35 704 713 pri pohľadávke vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod č. 3/V-1 a 3/V-2 vo výške
54 930, 16 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len O.
s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.11.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K026366
Spisová značka: 1K/35/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BEAT TRANS, s.r.o., „v konkurze“, so sídlom Vajanského 32, 984 01 Lučenec, IČO: 36 041 254, správcom ktorého je
spoločnosť Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie M.R. Štefánika 25, 036 01 Martin,
značka správcu: S1673, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky Gemeris, s.r.o., so sídlom Kollárova 4, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 36 803 766, na vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Gemeris, s.r.o., so sídlom Kollárova 4, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 36 803 766 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa INVEST - KAPITAL, a.s., Hattalova 12C, 831
03 Bratislava, IČO: 35 871 334 pri pohľadávke vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod č. 7 vo výške 1 058
986,06 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní
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v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len O.
s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.11.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K026367
Spisová značka: 30K/17/2013
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu, vyhláseného na majetok úpadcu: Pavol Majerčík, nar.
09.04.1981, bytom Slnečné nábrežie 3447/1, 052 01 Spišská Nová Ves, o odvolaní správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie Žriedlova č. 3, 040 01
Košice.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 10.11.2016
JUDr. Pavel Varga,
K026368
Spisová značka: 30K/5/2015
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Róbert Friga, nar. 30.04.1979, bytom 072
33 Závadka 78, o návrhu správcu podstaty: JUDr. František Hadušovský, so sídlom kancelárie Akademika Hronca 3,
048 01 Rožňava, zn. správcu: S804 na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Z r u š u j e malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Róbert Friga, nar. 30.04.1979, bytom 072 33 Závadka 78, z
dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka čo i len z časti
uspokojená a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne, v troch vyhotoveniach.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie
dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
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c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 10.11.2016
JUDr. Pavel Varga,
K026369
Spisová značka: 30K/3/2013
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Silvia Tomiová, nar. 22.03.1977, bytom
Svätoplukova 7, 902 01 Pezinok (pôvodne bytom Kunova Teplica 69, 049 32 Štítnik) o návrhu na povolenie
oddlženia takto
rozhodol
Povoľuje sa oddlženie dlžníka: Silvia Tomiová, nar. 22.03.1977, bytom Svätoplukova 7, 902 01 Pezinok (pôvodne
bytom Kunova Teplica 69, 049 32 Štítnik).
Ustanovuje správcu: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Alžbetina 41, 040 01 Košice, zn. správcu: S1565.
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 1.213,80 EUR na
uspokojenie záväzkov. 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 10.11.2016
JUDr. Pavel Varga,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K026370
Spisová značka: 30K/21/2015

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Hedviga Šmelková, nar. 03.05.1972, bytom
Južná 1723/5, 048 01 Rožňava, zast. Advokátska kancelária JUD. František Hadušovský, Akademika Hronca 3, 048
01 Rožňava, o návrhu správcu podstaty: JUDr. Martin Morochovič, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 7, 040 01
Košice, zn. správcu: S1407 na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Z r u š u j e malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Hedviga Šmelková, nar. 03.05.1972, bytom Južná 1723/5,
048 01 Rožňava, z dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka čo i len z časti
uspokojená a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne, v troch vyhotoveniach.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 10.11.2016
JUDr. Pavel Varga,
K026371
Spisová značka: 30K/9/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci zastaveného konkurzného konania pre osvedčenie platobnej schopnosti dlžníka:
Ing. Jozef Kaščák, narodený: 03.03.1967, bytom Lomnická 897/8, 054 01 Levoča vo veci navrhovateľa: GTM Vision,
s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom Jančova 15, 811 02 Bratislava, IČO: 35 824 387, o vrátení zostatku preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol
V r a c i a navrhovateľovi zostatok preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88
EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vo výške 663,88 EUR zložiteľovi preddavku: GTM Vision, s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom Jančova
15, 811 02 Bratislava, IČO: 35 824 387, vedený pod položkou denníka D19-57/2016, do 3 dní odo dňa právoplatnosti
tohto uznesenia.
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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predbežného správcu vo výške 663,88 EUR zložiteľovi preddavku: GTM Vision, s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom Jančova
15, 811 02 Bratislava, IČO: 35 824 387, vedený pod položkou denníka D19-57/2016, do 3 dní odo dňa právoplatnosti
tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 11.11.2016
JUDr. Pavel Varga,
K026372
Spisová značka: 30K/14/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ABO TRADE s.r.o., so sídlom
Napájadlá 6, 040 12 Košice, IČO: 36 850 055o návrhu správcu podstaty: BS Správcovská k.s., so sídlom kancelárie
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S1761 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty: BS Správcovská k.s., so sídlom kancelárie Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, zn.
správcu: S1761, paušálnu odmenu vo výške 2.788,28 EUR s DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 10.11.2016
JUDr. Pavel Varga,
K026373
Spisová značka: 30K/14/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ABO TRADE s.r.o., so sídlom
Napájadlá 6, 040 12 Košice, IČO: 36 850 055 o návrhu na otvorenie malého konkurzu takto
rozhodol
U z n á v a konkurz vyhlásený uznesením zo dňa 25.07.2016 č.k. 30K/14/2016-105, na majetok úpadcu: ABO
TRADE s.r.o., so sídlom Napájadlá 6, 040 12 Košice, IČO: 36 850 055 z a m a l ý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 10.11.2016
JUDr. Pavel Varga,
K026374
Spisová značka: 30K/14/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ABO TRADE s.r.o., so sídlom Napájadlá 6,
040 12 Košice, IČO: 36 850 055 o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: BS Správcovská k.s., so sídlom kancelárie Cukrovarská 26, 075 01
Trebišov, zn. správcu: S1761, nespotrebovanú časť preddavku v sume 590,04 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 590,04 EUR
evidovanú v zázname
o zložení zo dňa 03.05.2016 pod položkou denníka D19- 91/2016 správcovi podstaty, BS
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Trebišov, zn. správcu: S1761, nespotrebovanú časť preddavku v sume 590,04 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 590,04 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 03.05.2016 pod položkou denníka D19- 91/2016 správcovi podstaty, BS
Správcovská k.s., so sídlom kancelárie Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S1761 na účet číslo IBAN:
SK16 1100 0000 0029 4002 6760, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 10.11.2016
JUDr. Pavel Varga,
K026375
Spisová značka: 30K/16/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Krakovský, nar. 14.03.1973, bytom
Čechovova 2734/28, 040 18 Košice o výmene správcu podstaty takto

rozhodol
O d v o l á v a správcu podstaty: Správcovská a poradenská, k.s., so sídlom kancelárie Garbiarska 5, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1767.
U s t a n o v u j e nového správcu podstaty: JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie Čajakova 1, 040 01
Košice, zn. správcu: S1588.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 10.11.2016
JUDr. Pavel Varga,
K026376
Spisová značka: 32K/37/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa -dlžníka: Ing. arch. Michal Kuvik, nar. 13.04.1957, bytom Maša 18,
053 11 Smižany, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto
nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu zo dňa 28.10.2016:
-

doložil Zoznam majetku v zmysle ust. § 4 vyhlášky č. 665/2005 Z.z..
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 32K/37/2016 vo vyššie stanovenej

lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu. ( § 14 ZKR ).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
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odmietnutí návrhu. ( § 14 ZKR ).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Okresný súd Košice I dňa 14.11.2016
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K026377
Spisová značka: 32K/29/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Ingrid Pitoňáková, narodená: 13.08.1972, trvale
bytom: Trieda 1. mája 2223/27, 052 05 Spišská Nová Ves, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Ingrid Pitoňáková, narodená: 13.08.1972, trvale
bytom: Trieda 1. mája 2223/27, 052 05 Spišská Nová Ves.
II.

U z n á v a konkurz za malý.

III.
U s t a n o v u j e predbežného správcu: JUDr. Viera Dobrovolská, so sídlom kancelárie: Ul. Jána
Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce, zn. správcu: S1035 za s p r á v c u
p o d s t a t y.
IV.
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.
V.
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.
VI. 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
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).
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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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).
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

Účastník konkurzného akonania
právoniektorých
najneskôr
do uplynutia
na sídle:
prihlasovanie
pohľadávok uplatniť
o zmene má
a doplnení
zákonov
na svojomlehoty
webovom
www.justice.gov.sk
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
28o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti

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,
o ňom
upovedomí dotknuté osoby
(§ 30 a
ods.
1 ZKR).
Obchodnýktorý
vestník
223/2016
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deň vydania: 22.11.2016
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 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).
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 14.11.2016
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K026378
Spisová značka: 1K/46/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Bc. Paula Černická, rod. Stekauerová, nar. 23.11.1978,
trvale bytom Bajkalská 4860/9, 080 01 Prešov právne zast.: Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o., so sídlom
Puškinova 16 Prešov 080 01, IČO: 36 854 581 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Bc. Paula Černická, rod. Stekauerová, nar. 23.11.1978, trvale bytom
Bajkalská 4860/9, 080 01 Prešov.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov dňa 14.11.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K026379
Spisová značka: 1K/39/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: ML.DIPA, s.r.o. v konkurze, so
sídlom Kračúnovce 3, 087 01 Kračúnovce, IČO: 36 500 119, správcom ktorého je JUDr. Oľga Michalíková, so sídlom
kancelárie Jarkova 89, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: ML.DIPA, s.r.o. v konkurze, so sídlom Kračúnovce 3, 087 01 Kračúnovce,
IČO: 36 500 119 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 14.11.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K026380
Spisová značka: 1K/80/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Augustín Staško, nar.
27.04.1956, bytom Pčolinská 1408/38, 069 01 Snina, správcom ktorého je: JUDr. Peter Novosad, so sídlom
kancelárie Masarykova 16, 080 01 Prešov, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva JUDr. Petrovi Novosadovi, so sídlom kancelárie Masarykova 16, 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 14.11.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K026381
Spisová značka: 1K/80/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Augustín Staško, nar.
27.04.1956, bytom Pčolinská 1408/38, 069 01 Snina, správcom ktorého je: JUDr. Peter Novosad, so sídlom
kancelárie Masarykova 16, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Petra
Novosada, so sídlom kancelárie Masarykova 16, 080 01 Prešov, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 1660 eur
zloženého dňa 20.11.2015 na účet tunajšieho súdu pod D18 Preddavky na konkurzné konanie položka 6/2015 (
54/11-15 ).
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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zloženého dňa 20.11.2015 na účet tunajšieho súdu pod D18 Preddavky na konkurzné konanie položka 6/2015 (
54/11-15 ).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 14.11.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K026382
Spisová značka: 4K/45/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MADI +, spol. s r.o., so sídlom 082 33 Chminianska Nová
Ves 251, IČO: 47 674 466 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: MADI +, spol. s r.o., so sídlom 082 33 Chminianska Nová Ves 251, IČO:
47 674 466.
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 14.11.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
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K026383
Spisová značka: 4K/33/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: PULMOMED, spol. s r.o., so sídlom Námestie slobody 2,
Humenné 066 01, IČO: 36 444 677, právne zast.: JUDr. Ondrej Keller, advokát so sídlom Námestie slobody 2, 066
01 Humenné o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ASTEC s.r.o., so sídlom Palenčiarska 1828/58,
Snina 069 01, IČO: 36 469 050, takto
rozhodol
Do funkcie predbežného správcu dlžníka ustanovuje: JUDr. Martin Kirňak, so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080
01 Prešov.
Ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť vo svojich správach záver, či majetok dlžníka bude
postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty
majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene
predpokladať ich odporovateľnosť a uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka, posúdiť
vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, zohľadniť hodnotu
pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka.
Ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú správu do 20
dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 14.11.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K026384
Spisová značka: 1K/26/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GIRA - B.G.H., spol. s r.o. v likvidácii,
so sídlom Bardejovská 27, 087 01 Giraltovce, IČO: 36 463 191 správcom ktorého je JUDr. Ján Surma, so sídlom
kancelárie Hlavná 122, 080 01 Prešov, o paušálnej odmene správcu, takto
rozhodol
p r i z n á v a JUDr. Jánovi Surmovi, so sídlom kancelárie Hlavná 122, 080 01 Prešov paušálnu odmenu za výkon
funkcie správcu do prvej schôdze veriteľov vo výške 7.966,54 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 14.11.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K026385
Spisová značka: 1K/26/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GIRA - B.G.H., spol. s r.o. v likvidácii,
so sídlom Bardejovská 27, 087 01 Giraltovce, IČO: 36 463 191 správcom ktorého je JUDr. Ján Surma, so sídlom
kancelárie Hlavná 122, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý, takto
rozhodol
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uznáva konkurz vyhlásený na majetok úpadcu GIRA - B.G.H., spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Bardejovská 27, 087
01 Giraltovce, IČO: 36 463 191 za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 14.11.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K026386
Spisová značka: 1K/81/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Tomáš Podolák, nar.
24.04.1982, bytom Ličartovce 162, 082 03 Lemešany, správcom ktorého je JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom
kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva JUDr. Jane Čepčekovej, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné paušálnu odmenu za
výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 15.11.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K026387
Spisová značka: 1K/81/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Tomáš Podolák, nar.
24.04.1982, bytom Ličartovce 162, 082 03 Lemešany, správcom ktorého je JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom
kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, o nevyčerpanej časti preddavku, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Jany
Čepčekovej, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, nevyčerpanú časť preddavku vo výške
663,88 eura zloženého dňa 27.11.2015 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 154/2015 (číslo účtovného dokladu 75/11-15),
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Jany
Čepčekovej, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 1
659,70 eura zloženého dňa 03.12.2015 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 161/2015 (číslo účtovného dokladu 10/12-15).
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo
ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v
Obchodnom vestníku) 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).
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Okresný súd Prešov dňa 15.11.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K026388
Spisová značka: 22K/5/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Dušan Hruška, nar. 04.09.1977, trvale bytom Družby
684/10, 972 12 Nedožery-Brezany, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Dušan Hruška, nar.
04.09.1977, trvale bytom Družby 684/10, 972 12 Nedožery-Brezany, takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi Dušan Hruška, nar. 04.09.1977, trvale bytom Družby 684/10, 972 12
Nedožery-Brezany.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku SR a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Trenčín dňa 15.11.2016
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K026389
Spisová značka: 38K/16/2016
JUDr. Vladimír Žitník
Moyzesova 816/100
017 01 Považská Bystrica
Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
38K/16/2016

Vybavuje/Tel.
Pazderová/88 311 33

Trenčín

15.11.2016
V právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Alena Hrušková, nar. 01.09.1977, bydliskom Družby
684/10, 972 12 Nedožery - Brezany, sa dňa 12.08.2016 konala schôdza veriteľov, obsahom ktorej okrem iného má
byť aj voľba zástupcu veriteľov v zmysle ustanovenia § 37 ods. 1 . zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej ZKR) spolu s ustanovením § 107 ods. 2 ZKR v malom konkurze volí schôdza veriteľov
namiesto veriteľského výboru jedného zástupcu veriteľov. Predseda schôdze veriteľov po prezentácii veriteľov
skonštatoval, že nakoľko na schôdzi nezúčastnil žiadny veriteľ, ktorý si prihlásil svoje pohľadávky do predmetného
konkurzného konania, a teda prvá schôdza nebola v zmysle § 35 ods. 3 ZKR, uznášaniaschopná, a teda nedošlo
ani k zvolení zástupcu veriteľov.
Vzhľadom na uvedené súd v súlade s § 34 ods. 2 ZKR ž i a d a správcu JUDr. Vladimíra Žitníka, aby
zvolal ďalšiu schôdzu veriteľov s predmetom rokovania schôdze veriteľov: Voľba zástupcu veriteľov. Zároveň súd
upozorňuje správcu, že správca je povinný zvolať schôdzu veriteľov tak, aby sa konala nie skôr ako 20 dní a nie
neskôr ako 30 dní od doručenia žiadosti (§ 34 ods. 2 ZKR). Takisto súd správcu upozorňuje, že porušenie povinnosti
správcu zvolať schôdzu veriteľov je závažným porušením jeho povinností.
Mgr. Patricie Kepeňová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona sudca
č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcu zvolať schôdzu veriteľov je závažným porušením jeho povinností.
Mgr. Patricie Kepeňová
sudca
Za správnosť vyhotovenia:
Mgr. Petra Pazderová
Kal. 15 dní + potom predlož vsú
V Trenčíne 15.06.2004
Mgr. Silvia Panáková
Okresný súd Trenčín dňa 15.11.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K026390
Spisová značka: 25K/34/2015
Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Eugena Palášthyho a členov senátu JUDr.
Lýdie Noskovičovej a JUDr. Paulíny Pacherovej, v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: J. M., N.. XX.XX.XXXX, Č.
XX, XXX XX T., podnikajúceho pod obchodným menom: Ján Mikulík - M i M i, Čajkovského 43, 917 08 Trnava, IČO:
30 340 497, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, na odvolanie navrhovateľa - dlžníka proti
uzneseniu Okresného súdu Trnava zo dňa 04.02.2016, v konaní pod č. k. 25K/34/2015-53, takto
rozhodol
Súd odvolanie navrhovateľa - dlžníka: Ján Mikulík, N.. XX.XX.XXXX, Čajkovského 43, 917 08 Trnava, proti
uzneseniu Okresného súdu Trnava zo dňa 04.02.2016, v konaní pod č. k. 25K/34/2015-53, o d m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon
pripúšťa (§ 419 CSP), v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia
odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodol v prvej
inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods.
1 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie
a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).
Povinnosť právneho zastúpenia advokátom dovolateľ nemá len v prípadoch
vymedzených § 429 ods. 2 CSP.
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda,
z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje sa nesprávne (dovolacie dôvody)
a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh), (§ 428 CSP).
Nesplnenie náležitostí vyžadovaných § 428 a § 429 CSP má za následok
odmietnutie dovolania (§ 447 písm. d/, e/ CSP).
Krajský súd v Bratislave dňa 25.10.2016
JUDr. Eugen Palášthy, predseda senátu
K026391
Spisová značka: 36K/34/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00
Bratislava, IČO: 17 321 123, právne zas. SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DREAM TRANS, s.r.o., so sídlom Bratislavská 61/56, 924 01
Galanta, IČO: 36 273 031, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:
17264/T, takto
rozhodol
Z a m i e t a sťažnosť dlžníka proti uzneseniu tunajšieho súdu č. k. 36K/34/2016-39 zo dňa 26.08.2016.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.11.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K026392
Spisová značka: 36K/34/2016
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku 36K/34/2016
UPOVEDOMENIE
o termíne pojednávania
Okresný súd Trnava v právnej veci
navrhovateľa- veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s.
proti dlžníkovi: DREAM TRANS, s.r.o.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Nariaďuje pojednávanie na deň 7.12.2016 o 11:00 hod.,
na podpísanom súde v miestnosti číslo dverí 238, I. poschodie Okresného súdu Trnava.
Súd týmto upovedomuje o termíne pojednávania veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, a to:
1.
Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123
2.
Sociálna poisťovňa, Ul. 29. Augusta 8, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484
3.
SR - Finančné riaditeľstvo SR (sekcia daňová), Lazovná 63, Banská Bystrica, IČO: 42 499 500
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania, ich účasť však nie je nutná.
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd
zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde
alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí
dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci
samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.
V Trnave, dňa 15.11.2016
JUDr. Martin Smolko
sudca
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.11.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K026393
Spisová značka: 36K/34/2016
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku 36K/34/2016
PREDVOLANIE
Okresný súd Vydáva
TrnavaMinisterstvo
v právnej spravodlivosti
veci
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

navrhovateľa- veriteľa: Sberbank Slovensko a.s.
proti dlžníkovi: DREAM TRANS s.r.o.

36

Na
všetkýchvestník
podaniach
v tejto veci uveďte spisovú
značku
36K/34/2016
Obchodný
223/2016
Konkurzy
a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.11.2016

PREDVOLANIE
Okresný súd Trnava v právnej veci
navrhovateľa- veriteľa: Sberbank Slovensko a.s.
proti dlžníkovi: DREAM TRANS s.r.o.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Nariaďuje pojednávanie na deň 7.12.2016 o 11:00 hod.,
na podpísanom súde v miestnosti číslo dverí 238, I. poschodie Okresného súdu Trnava.
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa
bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu
do výšky 820,-eur (§ 52, § 53 O.s.p.).
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd
zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde
alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí
dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci
samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.
V Trnave, dňa 15.11.2016
JUDr. Martin Smolko
sudca
Za správnosť vyhotovenia:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.11.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K026394
Spisová značka: 23K/12/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Marta Biela, nar.
21.8.1964, Mozartova 5652/12, Trnava, správcom majetku ktorého je Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie:
Námestie SNP 3, Trnava, o odmene správcu do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, Trnava, paušálnu odmenu vo
výške 663,88 eur.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.11.2016
JUDr. Jana Wilková, s u d k y ň a
K026395
Spisová značka: 23K/33/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Vittek, nar. 9.12.1964,
Komenského 837/10, 919 04 Smolenice, 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 Ing. Dagmar Macháčkovej, so sídlom kancelárie: Jarmočná 3, Hlohovec,
nespotrebovanú časť preddavku na úhradu nákladov konkurzu vo výške 663,88 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovanú časť preddavku
na úhradu nákladov konkurzu vo výške 663,88 eur evidovaného pod pol. reg. D19 90/2016 a to do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.11.2016
JUDr. Jana Wilková, s u d k y ň a
K026396
Spisová značka: 23K/18/2016

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MIND & NES, s.r.o.,
IČO 44638817, Hviezdna 8, 931 01 Šamorín, správcom ktorého je: Trnavský správcovský dom, k.s., so sídlom
kancelárie: Námestie SNP 3, Trnava, o odmene predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi Trnavský správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3,
Trnava, odmenu vo výške 663,88 eur a úhradu hotových výdavkov vo výške 362,73 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu
preukázaných výdavkov vo výške 1026,61 eur z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
evidovaného pod pol. reg. D19 49/2016, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 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. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo
súduspravodlivosti
považuje za
nesprávny
a čoho
sazákona
odvolateľ
domáha.
Vydávapostup
Ministerstvo
Slovenskej
republiky
podľa
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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potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie 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 14.11.2016
JUDr. Jana Wilková, s u d k y ň a
K026397
Spisová značka: 23K/17/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Alexandra Falátová, nar.
23.1.1974, Kuzmányho 10, Trnava, správcom majetku ktorého je Ing. Miroslav Šefčík, PhD., so sídlom kancelárie:
Podjavorinskej 37/1, Trnava, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a Mariána Lipovského, nar. 23.11.1955, Šoporňa 281 na podanie žaloby, v lehote 30 dní od doručenia
tejto výzvy voči správcovi úpadcu Ing. Miroslavovi Šefčíkovi, PhD., so sídlom kancelárie: Podjavorinskej 37/1, Trnava,
o vylúčenie majetku- nehnuteľností zapísaných v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č.
130/2016 zo dňa 7.7.2016 pod položkou K 015873, zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu.
Súd p o u č u j e spoločnosť Mariána Lipovského, nar. 23.11.1955, Šoporňa 281, o právnych účinkoch
zmeškania lehoty- nepodanie žaloby o vylúčenie vecí zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu v uvedenej lehote má
za následok zánik práva na podanie vylučovacej žaloby a má sa za to, že zahrnutie veci do súpisu je nesporné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.11.2016
JUDr. Jana Wilková, s u d k y ň a
K026398
Spisová značka: 2K/11/2016

Okresný súd v Žiline v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníka: Peter Fidrik, nar. 13.05.1975,
bytom Ďanová 123, 038 42 Ďanová, ktorého správcom je: JUDr. Marian Ďurana, PhD., so sídlom kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do pätnástich 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 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 vrátane
fotokópii výpisov z účtov.
Okrem pravidelných správ je správca povinný súdu vždy predložiť správu 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 päťsto 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.
Správca je povinný súdu predložiť a doručiť zoznam pohľadávok proti podstate zostavený podľa § 96 ods. 2 zákona
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zmluvná strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením
zmluvy.
Správca je povinný súdu predložiť a doručiť zoznam pohľadávok proti podstate zostavený podľa § 96 ods. 2 zákona
č. 7/2005 Z.z. do 5 dní od jeho zostavenia, ako aj 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, pričom 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 uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho
neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. O sťažnosti
rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť
zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je
súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
Okresný súd Žilina dňa 14.11.2016
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
K026399
Spisová značka: 2K/11/2016
Okresný súd v Žiline v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníka: Peter Fidrik, nar. 13.05.1975,
bytom Ďanová 123, 038 42 Ďanová, ktorého správcom je: JUDr. Marian Ďurana, PhD., so sídlom kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Poukazuje správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 663,88 eur.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina
dňa 30.05.2016 a vedeného pod položkou denníka D18 preddavky na konkurzné konanie, položka registra 100 rok
2016, číslo účtovného dokladu 72/5-16, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho
neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. O sťažnosti
rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť
zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je
súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
Okresný súd Žilina dňa 14.11.2016
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K026400
Spisová značka: 2K/11/2016
Okresný súd v Žiline v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníka: Peter Fidrik, nar. 13.05.1975,
bytom Ďanová 123, 038 42 Ďanová, ktorého správcom je: JUDr. Marian Ďurana, PhD., so sídlom kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny do konania prvej schôdze
veriteľov, takto
rozhodol
Priznáva správcovi: JUDr. Marian Ďurana, PhD., so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, paušálnu
odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho
neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. O sťažnosti
rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť
zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je
súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
Okresný súd Žilina dňa 14.11.2016
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
K026401
Spisová značka: 2K/8/2016
Okresný súd v Žiline v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Peter Kubišta, nar.
07.05.1978, bytom 023 12 Svrčinovec 816, ktorého správcom je: Ing. Tibor Bátory, so sídlom Andreja Kmeťa 19, 010
01 Žilina, v časti o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za činnosť správcu do konania prvej schôdze
veriteľov, takto
rozhodol
Priznáva správcovi: Ing. Tibor Bátory, so sídlom Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, paušálnu odmenu za výkon funkcie
do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 796,65 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho
neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. O sťažnosti
rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť
zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je
súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
Okresný súd Žilina dňa 14.11.2016
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
K026402
Spisová značka: 2K/13/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Michal Greschner, nar.
07.06.1981, bytom Ľubľanská 9, 010 08 Žilina, ktorého správcom je: Licitor recovery k.s., so sídlom kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 45 393 486 v časti o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za činnosť
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
správcu do konania
prvej schôdze
veriteľov,
takto republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Michal Greschner, nar.
07.06.1981, bytom Ľubľanská 9, 010 08 Žilina, ktorého správcom je: Licitor recovery k.s., so sídlom kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 45 393 486 v časti o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za činnosť
správcu do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Priznáva správcovi: Licitor recovery k.s., so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 45 393 486,
paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 796,66 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho
neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. O sťažnosti
rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť
zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je
súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
Okresný súd Žilina dňa 14.11.2016
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
K026403
Spisová značka: 2K/6/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Branislav Slotta, 14.12.1961,
bytom Kollárova 37, 039 01 Turčianske Teplice, správcom ktorého je: JUDr. Jana Živická, so sídlom kancelárie:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, takto
rozhodol
O p r a v u j e výrok II. Uznesenia Okresného súdu Žilina č.k. 2K/6/2016-97 zo dňa 10.10.2016 tak, že správne tento
výrok znie: Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný
preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur, zaplateného na účet
Okresného súdu Žilina dňa 3.5.2016 a vedeného pod položkou denníka D18 preddavky na konkurzné konanie,
položka registra 70 rok 2016, číslo účtovného dokladu 7/5-16, po právoplatnosti tohto uznesenia.
O p r a v u j e bod 3. odôvodnenia Uznesenia Okresného súdu Žilina č.k. 2K/6/2016-97 zo dňa 10.10.2016 tak, že
tento bod správne znie: Navrhovateľ uhradil pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu na účet Okresného súdu
Žilina preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur, zaplateného na účet
Okresného súdu Žilina a vedeného pod položkou denníka D18 preddavky na konkurzné konanie, položka registra 70
rok 2016, číslo účtovného dokladu 7/5-16.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Žilina dňa 14.11.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K026404
Spisová značka: 2K/6/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Branislav Slotta, 14.12.1961,
bytom Kollárova 37, 039 01 Turčianske Teplice, správcom ktorého je: JUDr. Jana Živická, so sídlom kancelárie:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do pätnástich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
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spravodlivosti
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úkonoch smerujúcich
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o zmene amajetok
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s popisom jeho pripravovaného
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Správca je povinný vždy do pätnástich 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 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 vrátane
fotokópii výpisov z účtov.
Okrem pravidelných správ je správca povinný súdu vždy predložiť správu 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 päťsto 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.
Správca je povinný súdu predložiť a doručiť zoznam pohľadávok proti podstate zostavený podľa § 96 ods. 2 zákona
č. 7/2005 Z.z. do 5 dní od jeho zostavenia, ako aj 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, pričom 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 uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho
neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. O sťažnosti
rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť
zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je
súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
Okresný súd Žilina dňa 15.11.2016
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
K026405
Spisová značka: 5K/16/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Martina Lukačiková, nar. 13.11.1977,
bytom Martina Hattalu 2053/30, 026 01 Dolný Kubín, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Martina Lukačiková, nar. 13.11.1977, bytom Martina
Hattalu 2053/30, 026 01 Dolný Kubín.
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Mgr. Imrich Šimulák, so sídlom kancelárie: Podzávoz 302, 022 01 Čadca.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie a v
jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 5K/16/2016. Doručením prihlášky do elektronickej schránky
správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len z výťažku zaradeného do
rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v
zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa neprihliadne ani na prihlášku
nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej hodnotu (§
29 ods. 7 ZKR).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v
zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa neprihliadne ani na prihlášku
nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej hodnotu (§
29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami
k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na
webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. V konkurze sa
prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa tiež pohľadávky, ktoré už boli
uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky.
Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má
pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku
dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne (§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť
v prihláške doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. V konkurze môže svoje práva
v konkurze uplatniť prihláškou ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo
súpisu, alebo ten, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej
veci do vlastníctva dlžníka. Takýto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali zabezpečovacie
právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie
takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Lehota na
prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§199 ods. 9 druhá veta ZKR).
IV.

Súd otvára malý konkurz.

V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 zákona č. 160/2015 Z.z.
Civilného sporového poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní
možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené ktorému súdu je určená, kto ju robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý
má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá
(§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).

Okresný súd Žilina dňa 14.11.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K026406
Spisová značka: 2K/9/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadkyne: Viery Vavrekovej, nar.
21.06.1966, bytom 023 34 Lodno 29, správcom ktorej je: Mgr. Marína Gallová, so sídlom kancelárie Jilemnického 30,
036 01 Martin, v časti o návrhu správcu na schválenie čiastkového rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Schvaľuje čiastkový rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov tak, že zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu zapísaného do všeobecnej podstaty vo výške 7.008,88 eur sa uspokojujú:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

1. pohľadávky proti podstate
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1.919,51
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a) odmena správcu priznaná za výkon funkcie správcu (JUDr. Michaela Řiháková Kojtalová) do konania prvej
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schôdze veriteľov vo výške
- 663,88 eur,
b) odmena správcu (JUDr. Marína Gallová) z výťažku
- 1.127,31 eur,
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Schvaľuje čiastkový rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov tak, že zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu zapísaného do všeobecnej podstaty vo výške 7.008,88 eur sa uspokojujú:
1. pohľadávky proti podstate v celkovej výške 1.919,51 eur,
a) odmena správcu priznaná za výkon funkcie správcu (JUDr. Michaela Řiháková Kojtalová) do konania prvej
schôdze veriteľov vo výške
- 663,88 eur,
b) odmena správcu (JUDr. Marína Gallová) z výťažku
- 1.127,31 eur,
c) náklady konkurzu (poštovné) (26,40 + 5,00)
- 31,40 eur,
d) bankové poplatky (vedenie účtu, súčinnosť) (71,92+25,00)
- 96,92 eur,
2. Nezabezpečení veritelia sa uspokojujú zo sumy výťažku vo výške 5.089,37 eur po odpočítaní pohľadávok proti
podstate nasledovne:
a) TOMA úverová a leasingová, a.s., so sídlom Májová 1319, 022 01 Čadca, IČO: 36 664 090
vo výške
1.676,36 eur,
b) Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320155,
vo výške
1.048,83 eur,
c) Československá obchodná banka, a.s., so sídlom: Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36854140, vo výške
942,70 eur,
d) PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., IČO: 35 792 752, so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava
vo výške
859,70 eur,
e) UniCredit Leasing Slovakia, a.s. so sídlom: Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35730978,
vo
výške
318,61 eur,
f) BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom Boulevard Haussmann 1, 75009 Paríž, Francúzsko, zapísaná
v parížskom Registri obchodu a spoločností pod číslom 542 097 902, konajúca na území Slovenskej republiky
prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2,
821 08 Bratislava, IČO: 47 258 713 (predtým CETELEM SLOVENSKO, a.s.) vo
výške
183,83 eur,
g) Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vo výške
59,31 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./.
Okresný súd Žilina dňa 14.11.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K026407
Spisová značka: 18K/2/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Polák, nar. 22.11.1987, trvale
bytom Gaštanová 3080/18, 010 07 Žilina, právne zastúpený advokátom: JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom: 1. mája
1018/81, Liptovský Mikuláš, pracovisko: Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, správcom ktorého je: Ing. Mikuláš
Takáč, so sídlom kancelárie: Timravy 23, 036 01 Martin, takto
rozhodol
Priznáva správcovi: Ing. Mikuláš Takáč, so sídlom kancelárie: Timravy 23, 036 01 Martin, paušálnu odmenu za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.

Okresný súd Žilina dňa 14.11.2016
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K026408
Spisová značka: 3K/22/2016

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Anna Krátka, nar. 7.1.1977, bytom Za traťou 606/2, 013
04 Liptovský Mikuláš, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníčke: Anna Krátka, nar. 7.1.1977, bytom Za traťou 606/2, 013 04 Liptovský
Mikuláš.
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;
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Žilina dňa 15.11.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K026409
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Kráľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamanová 16, 956 12 Kamanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/42/2015-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/42/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2
ZKR za obdobie mesiaca
- september 2016 v sume 52,30 eur

JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K026410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Mattertaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kríková 8696/10, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Demčák
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/36/2015 S1581
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/36/2015
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 Milan Mattertaj, nar. 17.3.1964, tr. bytom: Kríková 8696/10, 821 07 Bratislava, 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 hnuteľnej veci – motorového vozidla, ktoré je zapísané vo všeobecnej podstate pod
položkou súpisu č. 50 (súpis zverejnený v OV č. 60/16, 30.3.2016).
PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA: Predmetom ponukového konania je hnuteľná vec/motorové vozidlo
Chevrolet Aveo, VIN: KL1SF697J8W030431, EČV: PK-527-CB, rok výroby: 2008, súpisová hodnota: 2.000,- EUR.
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 – HNUTEĽNÁ VEC/MOTOROVÉ VOZIDLO- 4K/36/2015 - 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,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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b) navrhovanú kúpnu cenu za hnuteľnú vec/motorové vozidlo v eurách (ponuka musí byť určitá a zrozumiteľná a
musí v nej byť riadne prejavená vôľa účastníka urobiť záväznú ponuku na hnuteľnú vec/motorové vozidlo),
c) dátum ponuky a vlastnoručný podpis osoby oprávnenej konať za účastníka ponukového konania.
Vyhlasovateľ ponukového konania otvorí riadne doručené ponuky do 3 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.
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.

K026411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Mattertaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kríková 8696/10, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Demčák
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/36/2015 S1581
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/36/2015
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 Milan Mattertaj, nar. 17.3.1964, tr. bytom: Kríková 8696/10, 821 07 Bratislava, 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 pohľadávok úpadcu, ktoré sú špecifikované v súpise všeobecnej podstaty (súpis
majetku zverejnený v OV č. 169/15 dňa 3.9.2015, doplnenie súpisu majetku zverejnené v OV č. 229/15 dňa
30.11.2015 ), a to nasledujúcich pohľadávok:
P. č. Dlžník

Právny titul pohľadávky

Suma pohľadávky

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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32

inARCH s.r.o.,Hradné údolie 15, 811 01 Bratislava, IČO: 35 834 269

neuhradená fa č. 12/2014 zo dňa 30.9.2014

4 999,99 €

33

inARCH s.r.o.,Hradné údolie 15, 811 01 Bratislava, IČO: 35 834 269

neuhradená fa č. 28/2013 zo dňa 21.8.2013

538,31 €

34

inARCH s.r.o.,Hradné údolie 15, 811 01 Bratislava, IČO: 35 834 269

neuhradená fa č. 32/2013 zo dňa 30.8.2013

712,97 €

35

inARCH s.r.o.,Hradné údolie 15, 811 01 Bratislava, IČO: 35 834 269

neuhradená fa č. 33/2013 zo dňa 30.8.2013

105,10 €

36

inARCH s.r.o.,Hradné údolie 15, 811 01 Bratislava, IČO: 35 834 269

neuhradená fa č. 55/2013 zo dňa 24.9.2013

151,87 €

37

inARCH s.r.o.,Hradné údolie 15, 811 01 Bratislava, IČO: 35 834 269

neuhradená
10.10.2013

fa

č.

66/2013

zo

dňa

38

inARCH s.r.o.,Hradné údolie 15, 811 01 Bratislava, IČO: 35 834 269

neuhradená
10.10.2013

fa

č.

67/2013

zo

dňa

39

inARCH s.r.o.,Hradné údolie 15, 811 01 Bratislava, IČO: 35 834 269

neuhradená
27.10.2013

fa

č.

76/2013

zo

dňa

40

inARCH s.r.o.,Hradné údolie 15, 811 01 Bratislava, IČO: 35 834 269

neuhradená
30.10.2013

fa

č.

77/2013

zo

dňa

41

inARCH s.r.o.,Hradné údolie 15, 811 01 Bratislava, IČO: 35 834 269

neuhradená
20.11.2013

fa

č.

86/2013

zo

dňa

42

KONTI a.s., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 35 857 462

neuhradená fa č. 56/2013 zo dňa 30.9.2013

25,70 €

43

FENIX štúdio s.r.o., Trnavská cesta 67, 821 04 Bratislava, IČO: 36 789
neuhradená fa č. 3B/2013 zo dňa 30.4.2012
798

708,00 €

44

FENIX štúdio s.r.o., Trnavská cesta 67, 821 04 Bratislava, IČO: 36 789
neuhradená fa č. 7/2013 zo dňa 30.5.2013
798

45

FENIX štúdio s.r.o., Trnavská cesta 67, 821 04 Bratislava, IČO: 36 789
neuhradená fa č. 8/2013 zo dňa 1.7.2013
798

46

SGVMC s.r.o., Záhradnícka 49, 821 08 Bratislava, IČO: 31 406 190

neuhradená fa č. 55/2007 zo dňa 29.5.2007

63,08 €
179,63 €
90,37 €
33,22 €
53,28 €

2 856,00 €
575,52 €
661,64 €

PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA: Predmetom ponukového konania sú vyššie uvedené pohľadávky úpadcu,
ktorých súpis bol zverejnený v OV č. 229/15 dňa 30.11.2015, pričom ponuku je možné urobiť na pohľadávku,
vybrané pohľadávky alebo všetky pohľadávky.
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 –POHĽADÁVKY- 4K/36/2015 - 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) označenie pohľadávok a navrhovaná odmena za postúpenie pohľadávok (ponuka musí byť určitá a zrozumiteľná
a musí v nej byť riadne prejavená vôľa účastníka urobiť záväznú ponuku na vybrané pohľadávky úpadcu),
c) dátum ponuky a vlastnoručný podpis osoby oprávnenej konať za účastníka ponukového konania.
Vyhlasovateľ ponukového konania otvorí riadne doručené ponuky do 3 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 zmluvu o postúpení pohľadávok 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 odmena za
postúpenie. 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.
PODMIENKY ZMLUVY: Zmluva o postúpení pohľadávok bude obsahovať nasledujúce podmienky: (a) predmet
zmluvy bude postupníkovi prenechaný tak ako stojí a leží, (b) postupník je povinný zaplatiť odmenu za postúpenie
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. Ďalšie informácie k predmetu ponukového konania je možné
získať od správcu telefonicky na tel. č. 0911/325 118 alebo e-mailom: skpdemcak@gmail.com.

K026412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VARA 7, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bottova 7, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 914 971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Kubriková, PhD.
Sídlo správcu:
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/31/2012 S 1587
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/31/2012
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrh všeobecnej podstaty - konečný rozvrh nezabezpečených veriteľov v konkurze úpadcu: VARA 7, s.r.o v konkurze., IČO: 35 914 971, Bottova 7, 811 09 Bratislava
sp. zn.: 2K/31/2012,

sp. zn. správcu: 2K/31/2012 S 1587

A. VŠEOBECNÁ ČASŤ
1.

Všeobecné informácie o konkurze

Na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24.09.2012, zverejneného v Obchodnom vestníku č.
188/12, zo dňa 28.09.2012 súd vyhlásil konkurz na majetok úpadcu VARA 7, s.r.o., IČO: 35 914 971, so sídlom
Bottova 7, 811 09 Bratislava (ďalej len „Úpadca“) a ustanovil Mgr. Milenu Noskovú, MBA, LL.M, sídlom kancelárie
Obchodná 2, 811 06 Bratislava, zn. správcu: S 1313 za správcu Úpadcu (ďalej len „Predošlý správca“).
Následne Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 09.01.2013, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 10/2013,
zo dňa 15.01.2013 odvolal Predošlého správcu z funkcie a ustanovil do funkcie správcu Úpadcu JUDr. Veroniku
Kubrikovú, so sídlom kancelárie Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, zn. správcu: S 1587 (ďalej len „Správca“).
2.

Schôdza veriteľov a príslušný orgán

Predošlý správca zadal na zverejnenie v Obchodnom vestníku oznámenie o zvolaní schôdze veriteľov v konkurze
Úpadcu; uvedené oznámenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 226/12, zo dňa 22.11.2012. Schôdza
veriteľov sa konala dňa 02.01.2013 v sídle kancelárie Predošlého správcu.
Funkciu príslušného orgánu – veriteľského výboru v konkurze vedenom na majetok Úpadcu vykonáva Okresný
súd Bratislava I.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Informácie k majetku podliehajúcemu konkurzu, speňažovaniu a výťažku

K majetku podliehajúcemu konkurzu:
V súlade s ustanovením § 73 ods. 5 ZKR Predošlý správca a Správca počas celého konkurzu zabezpečovali
zisťovanie, zaistenie a spísanie majetku patriaceho Úpadcovi. Zistený majetok Úpadcu Predošlý správca zapísal do
súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty; uvedený zápis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 229/12, zo
dňa 27.11.2012.
Predošlý správca ďalej zverejnil súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Sberbank Slovensko, a.s.
(predtým: VOLKSBANK Slovensko, a.s.) a zabezpečeného veriteľa Sberbank Europe AG (predtým: Volksbank
International AG); uvedený zápis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 229/12, zo dňa 27.11.2012.
Následne Predošlý správca zadal na zverejnenie do Obchodného vestníka oznámenie o vylúčení súpisovej
zložky majetku zo súpisu všeobecnej podstaty (OV č. 229/12, zo dňa 27.11.2012), a to Pohľadávky z účtu v banke
pod por. č. 2, spolu vo výške 75.028,22,- EUR; uvedený zápis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 237/12, zo
dňa 07.12.2012.
Dňa 05.02.2013 Správca zadal na zverejnenie do Obchodného vestníka oznámenie o preradení súpisovej zložky
majetku zo všeobecnej podstaty do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Sberbank Slovensko, a.s., a to
majetok – peňažné pohľadávky Úpadcu zapísané v súpise všeobecnej podstaty (OV č. 229/12, zo dňa 27.11.2012)
pod por. č. 12 až 60; uvedený zápis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 28/2013, zo dňa 08.02.2013.
Dňa 23.06.2014 Okresný súd Bratislava I udelil Správcovi súhlas s vylúčením majetku Úpadcu zo súpisu
všeobecnej podstaty, a to hnuteľných vecí zapísaných v súpise všeobecnej podstaty (OV č. 229/12, zo dňa
27.11.2012) pod por. č. 3 až 11; uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 123/14, zo dňa
30.06.2014.
Následne Správca v súlade s uznesením Okresného súdu Bratislava I o udelení súhlasu s vylúčením majetku zo
súpisu zo dňa 23.06.2014, zadal do Obchodného vestníka oznámenie o vylúčení súpisovej zložky majetku zo
súpisu (išlo o 8 hnuteľných vecí); uvedené oznámenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 144/2014, zo dňa
29.07.2014.
Správca ďalej zadal na zverejnenie do Obchodného vestníka oznámenie o preradení súpisovej zložky majetku
z oddelenej podstaty do všeobecnej podstaty, a to majetku – peňažných pohľadávok Úpadcu zapísaných v súpise
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Sberbank Slovensko, a.s. (OV č. 28/2013, zo dňa 08.02.2013) pod por.
č. 3, 11, 12, 14, 15, 18-21, 24-27, 30, 33, 34, 37, 38, 40-50; uvedený zápis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
144/14, zo dňa 29.07.2014.
K speňažovaniu:
Dňa 20.10.2014 Okresný súd Bratislava I pri výkone pôsobnosti veriteľského výboru rozhodol o uložení záväzného
pokynu, ktorým uložil správcovi speňažiť majetok Úpadcu zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol
publikovaný v Obchodnom vestníku č. 144/2014, zo dňa 29.07.2014 (išlo o peňažné pohľadávky, okrem vylúčených
hnuteľných vecí, viď vyššie), a to vyhlásením ponukového konania v jednotlivých kolách speňažovania
zverejňovaných v obchodnom vestníku uvedený pokyn bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 204/2014, zo dňa
24.10.2014 (zverejnenie speňažovania: I. kolo v Obchodnom vestníku č. 216/2014, zo dňa 11.11.2014 za 100 %
súpisovej hodnoty - nespeňažené, II. kolo v Obchodnom vestníku č. 227/2014, zo dňa 27.11.2014 za 75 %
súpisovej hodnoty - nespeňažené, III. kolo v Obchodnom vestníku č. 11/2015, zo dňa 19.01.2015 - za 50 %
súpisovej hodnoty nespeňažené, IV. kolo ponukového konania v Obchodnom vestníku č. 24/2015, zo dňa
05.02.2015 za najvyššiu ponúknutú cenu – speňažené za sumu 3.111,00,- EUR.
K výťažku - Súhrnný prehľad položiek majetku všeobecnej podstaty je nasledovný:
3.111,00,- €

Príjem zo speňaženia majetku - pohľadávok
Príjem zo speňaženia majetku - realizácia zákonného záložného práva
pohľadávky k hnuteľným veciam v predmete nájmu

800,00,- €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2,78,- €

Kreditné úroky
Pohľadávka z účtu SBERBANK, a.s.

300,00,- €

Preddavok vo výške 1.659,70,- EUR D130, pol. 112/12

1.659,70,- €

Spolu

5.873,48,- €

Celková hodnota speňaženého majetku všeobecnej podstaty Úpadcu získaného v konkurze (vrátane výťažku
speňaženia majetku - pohľadávok) predstavuje súčet súm v zmysle vyššie uvedenej tabuľky = 5.873,48,- EUR.
Správca konštatuje, že Úpadca nevlastní žiaden ďalší hnuteľný alebo nehnuteľný majetok, ktorý by bolo možné
speňažiť v konkurze. Ďalej Správca uvádza, že neboli zistené žiadne odporovateľné úkony Úpadcu.
4.

Informácia o pohľadávkach proti podstate

Správca konštatuje, že oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh
všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 165/16, zo dňa 25.08.2016; s tým, že 30 dňová
lehota na podanie námietok podľa § 96 ods. 3 ZKR uplynula dňa 25.09.2016. V uvedenej lehote nepodala námietky
žiadna z oprávnených osôb.
Správca uvádza, že v konkurze eviduje pohľadávky proti všeobecnej podstate spolu v celkovej hodnote 2.033,24
EUR.
Žiaden výdavok nebol spätý osobitne s určitou súpisovou zložkou, preto boli pohľadávky proti podstate rozpočítané
bez rozdielu na všetky súpisové zložky majetku.
V ďalšom je potrebné spomenúť, že uvádzaná suma pohľadávok proti podstate zahŕňa aj budúce predpokladané
nevyhnutné náklady do ukončenia konkurzu: odmena správcu, vrátane súdneho poplatku z výťažku zahrnutého do
konečného rozvrhu výťažku v zmysle sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a
poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov - Položka 5 písm. c., rezervy na náklady ukončenia
konkurzu). Správca uvádza, že pohľadávky proti podstate sa uspokojujú podľa zásad uvedených v § 87 a nasl.
ZKR.
Súhrnný prehľad pohľadávok proti všeobecnej podstate je nasledovný:

Veriteľ

Právny dôvod

Celá
suma

Čas vzniku Splatnosť Uhradená Dôvod
PPP
PPP
suma
priradenia

Notársky
úrad
Mgr.
Tatiana notárske poplatky
Vršanská

118,16 27.03.2014 03.04.2014 118,16 €

Notársky
úrad
Mgr.
Tatiana notárske poplatky
Vršanská

29,52

Slovak Telekom, Telekomunikačné
a.s.
služby

104,82 €31.01.2015 17.02.2015 104,82 €

Slovak Telekom, Telekomunikačné
a.s.
služby

104,82 €28.02.2015 17.03.2015 104,82 €

Sberbank
Slovensko, a.s.

Bankové poplatky

0,51

31.03.2015 31.03.2015 0,51 €

Sberbank
Slovensko, a.s.

Zrážková daň

0,10

31.03.2015 31.03.2015 0,10 €

17.04.2014 24.04.2014 29,52 €

Spôsob
Rozsah
Čas
rozpočítania
uspokojenia uspokojenia
proti podstate

§87
ods.2 Pohľadávka
písm. e - proti
prevádzka
všeobecnej
podniku
podstate
§87
ods.2 Pohľadávka
písm. e - proti
prevádzka
všeobecnej
podniku
podstate
Pohľadávka
správa
proti
majetku
všeobecnej
podstate
Pohľadávka
správa
proti
majetku
všeobecnej
podstate
Pohľadávka
správa
proti
majetku
všeobecnej
podstate
Pohľadávka
správa
proti
majetku
všeobecnej

100,00%

2. 4. 2014

100,00%

27. 4. 2014

100,00%

17. 2. 2015

100,00%

17. 3. 2015

100,00%

31. 3. 2015

100,00%

31. 3. 2015
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Slovensko, a.s.

majetku

Slovak Telekom, Telekomunikačné
a.s.
služby

104,82 €31.03.2015 17.04.2015 104,82 €

správa
majetku

Slovak Telekom, Telekomunikačné
a.s.
služby

104,82 €30.04.2015 18.05.2015 104,82 €

správa
majetku

Slovak Telekom, Telekomunikačné
a.s.
služby

104,82 €31.05.2015 18.06.2015 104,82 €

správa
majetku

Sberbank
Slovensko, a.s.

Bankové poplatky

0,51

30.06.2015 30.06.2015 0,51 €

správa
majetku

Sberbank
Slovensko, a.s.

Zrážková daň

0,10

30.06.2015 30.06.2015 0,10 €

správa
majetku

Slovak Telekom, Telekomunikačné
a.s.
služby

104,82 €30.06.2015 17.07.2015 104,82 €

správa
majetku

Slovak Telekom, Telekomunikačné
a.s.
služby

104,82 €31.07.2015 17.08.2015 104,82 €

správa
majetku

Slovak Telekom, Telekomunikačné
a.s.
služby

104,82 €31.08.2015 18.09.2015 104,82 €

správa
majetku

Sberbank
Slovensko, a.s.

Bankové poplatky

0,51

30.09.2015 30.09.2015 0,51 €

správa
majetku

Sberbank
Slovensko, a.s.

Zrážková daň

0,10

30.09.2015 30.09.2015 0,10 €

správa
majetku

Slovak Telekom, Telekomunikačné
a.s.
služby

104,82 €30.09.2015 19.10.2015 104,82 €

správa
majetku

Slovak Telekom, Telekomunikačné
a.s.
služby

104,82 €31.10.2015 18.11.2015 104,82 €

správa
majetku

Slovak Telekom, Telekomunikačné
a.s.
služby

104,82 €30.11.2015 18.12.2015 104,82 €

správa
majetku

Sberbank
Slovensko, a.s.

Bankové poplatky

0,68

31.12.2015 31.12.2015 0,68 €

správa
majetku

Sberbank
Slovensko, a.s.

Zrážková daň

0,09

31.12.2015 31.12.2015 0,09 €

správa
majetku

Slovak Telekom, Telekomunikačné
a.s.
služby

104,82 €31.12.2015 18.01.2016 104,82 €

správa
majetku

Slovak Telekom, Telekomunikačné
a.s.
služby

104,82 €31.01.2016 18.02.2016 104,82 €

správa
majetku

Slovak Telekom, Telekomunikačné
a.s.
služby

1,78 €

18.03.2016 18.03.2016 1,78 €

správa
majetku

Sberbank
Slovensko, a.s.

0,51

31.03.2016 31.03.2016 0,51 €

správa
majetku

Bankové poplatky

Deň vydania: 22.11.2016
všeobecnej
podstate
Pohľadávka
proti
všeobecnej
podstate
Pohľadávka
proti
všeobecnej
podstate
Pohľadávka
proti
všeobecnej
podstate
Pohľadávka
proti
všeobecnej
podstate
Pohľadávka
proti
všeobecnej
podstate
Pohľadávka
proti
všeobecnej
podstate
Pohľadávka
proti
všeobecnej
podstate
Pohľadávka
proti
všeobecnej
podstate
Pohľadávka
proti
všeobecnej
podstate
Pohľadávka
proti
všeobecnej
podstate
Pohľadávka
proti
všeobecnej
podstate
Pohľadávka
proti
všeobecnej
podstate
Pohľadávka
proti
všeobecnej
podstate
Pohľadávka
proti
všeobecnej
podstate
Pohľadávka
proti
všeobecnej
podstate
Pohľadávka
proti
všeobecnej
podstate
Pohľadávka
proti
všeobecnej
podstate
Pohľadávka
proti
všeobecnej
podstate
Pohľadávka
proti
všeobecnej

100,00%

17. 4. 2015

100,00%

18. 5. 2015

100,00%

18. 6. 2015

100,00%

30. 6. 2015

100,00%

30. 6. 2015

100,00%

17. 7. 2015

100,00%

17. 8. 2015

100,00%

18. 9. 2015

100,00%

30. 9. 2015

100,00%

30. 9. 2015

100,00%

19. 10. 2015

100,00%

18. 11. 2015

100,00%

18. 12. 2015

100,00%

31. 12. 2015

100,00%

31. 12. 2015

100,00%

18. 1. 2016

100,00%

18. 2. 2016

100,00%

18. 3. 2016

100,00%

31. 3. 2016
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Slovensko, a.s.

majetku

Deň vydania: 22.11.2016
všeobecnej
podstate
Pohľadávka
proti
všeobecnej
podstate
Pohľadávka
proti
všeobecnej
podstate
Pohľadávka
proti
všeobecnej
podstate
Pohľadávka
proti
všeobecnej
podstate
Pohľadávka
proti
všeobecnej
podstate

Sberbank
Slovensko, a.s.

Zrážková daň

0,09

31.03.2016 31.03.2016 0,09 €

správa
majetku

Sberbank
Slovensko, a.s.

Bankové poplatky

0,51

30.06.2016 30.06.2016 0,51 €

správa
majetku

Sberbank
Slovensko, a.s.

Zrážková daň

0,01

30.06.2016 30.06.2016 0,01 €

správa
majetku

rozvrh VP

0,00 €

správa
majetku

Odmena
zo
JUDr. Veronika
speňaženia
234,66 rozvrh VP
Kubríková
všeobecnej podstaty

0,00 €

správa
majetku

24.06.2014 24.06.2014 5,26 €

správa
majetku

Pohľadávka
proti
všeobecnej
podstate

100,00%

24. 6. 2014

165,98 21.07.2014 05.08.2014 165,98 €

správa
majetku

Pohľadávka
proti
všeobecnej
podstate

100,00%

5. 8. 2014

Rezerva
(bankové
poplatky
poplatky
transakcie,
za
vedenie zrušenie
účtu, poštovné )

100,00

správa
majetku

Pohľadávka
proti
všeobecnej
podstate

0,00%

SPOLU suma v
EUR

2033,24

Justičná
pokladňa Bratislava

Súdny poplatok OS rozvrh všeobecnej 11,50
podstaty

JUDr.
Ružena
notárske poplatky
Bayerová, Notár

PRO
s.r.o.

Aukcie,

náklady dražby

5,26

100,00%

31. 3. 2016

100,00%

30. 6. 2016

100,00%

30. 6. 2016

0,00%

0,00%

Kompletný prehľad pohľadávok proti podstate podľa jednotlivých poradových čísel je súčasťou správcovského
spisu.
5.

Informácie o prihlásených pohľadávkach veriteľov na základe prihlášky pohľadávky

Názov veriteľa

Spolu
suma
zistených
pohľadávok v EUR

1

Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, IČO: 35 823 542

1876,34

2

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, IČO: 35 850 370

1671,20

3

CIUR SK, s.r.o., Lamačská cesta 8, Bratislava, SR

81,59

4

DKFB, s.r.o., Údernícka 14/A, 851 01 Bratislava, IČO: 35 707 313

18027,61

5

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO:
33769,63
00 603 481

6

Ivana Barnová - SPORTEGO, Sibírska 7087/10, 080 01 Prešov, IČO: 45 904 970

2328,00

7

KIG, s.r.o., Borinka 446, 900 32 Borinka, IČO: 43 966 683

308,77

8

LIFTSTAV, s.r.o., Závodná 3, Bratislava, Slovenská Republika

573,34

9

MIRANDA SK, s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, IČO: 46 494 651

1440,00

10

PRIGAN HOLDINGS LTD, GR. XENOPOULOU STREET TOTALSERVE HOUSE 17,
650000,00
LIMASSOL 3106

11

Slovenská Republika - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, Slovensko 141,65

12

VISCARE, spol. s r.o., Kríková 14046/3, Bratislava, IČO: 35 957 379

7705,57

13

Sberbank Europe AG, Renngase 10, Viedeň, Rakúska spolková republika, FN 161 285i

5071512,92

14

Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, Bratislava, IČO: 17 321 123

22579711,03

15

YOSEF TAL, YEFE NOF STREET 14, ZICHRON YAACOV 309 00, IZRAEL

66000,00

16

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 677 281

2703,53

Poradové
veriteľa

číslo

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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17

Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005

13852,91

18

FIX s.r.o., Hlinícka 1, 831 05 Bratislava, IČO: 00 613 070

4091,84

19

CENTRADE, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava

17372,70

Celkový súčet v EUR

28 473 168,63

Správca uvádza, že v celková konečná suma zistených prihlásených pohľadávok v konkurze je spolu v celkovej
hodnote 28 473 168,63,- EUR.
Správca ďalej uvádza, že žiadna z prihlásených pohľadávok nebola Správcom ani Predošlým správcom popretá
vzhľadom k čomu neprebieha o žiadnej z prihlásených pohľadávok incidenčné konanie o určenie popretej
pohľadávky.
Do konkurzu na majetok Úpadcu boli prihlásené podriadené pohľadávky, a to pohľadávky veriteľa pod por. číslom
veriteľa 10: PRIGAN HOLDINGS LTD spolu vo výške 650 000,00,- EUR a pohľadávka veriteľa pod por. číslom
veriteľa 15: YOSEF TAL spolu vo výške 66 000,00; pre uvedené pohľadávky platí § 95 ods. 2 ZKR, a to že sa budú
uspokojovať až po uspokojení ostatných veriteľov iných nezabezpečených pohľadávok.
Do konkurzu na majetok Úpadcu boli prihlásené zabezpečené pohľadávky, a to pohľadávky veriteľa pod por. č.
veriteľa 14: Sberbank Slovensko, a.s. (predtým: Volksbank Slovensko, a.s.) spolu vo výške 22 579 711,03,- EUR
a pohľadávka veriteľa pod por. č. veriteľa 13: Sberbank Europe AG (predtým: Volksbank International AG) spolu vo
výške 5 071 512,92,- EUR; uvedené zabezpečené pohľadávky veriteľov Sberbank Slovensko, a.s. a Sberbank
Europe AG neboli uspokojené čiastočne aj na základe rozvrhu oddelenej podstaty a v neuspokojenej časti boli
zaradené do rozvrhu všeobecnej podstaty.
Správca ďalej konštatuje, že do konkurzu na majetok Úpadcu nebola prihlásená žiadna podmienená pohľadávka.
Správca konštatuje, že v priebehu konkurzu došlo k zmenám v osobe veriteľov pri 4 pohľadávkach nasledovne:
namiesto SR – Finančné riaditeľstvo, daňový úrad (pod por. č. veriteľa: 17) do konania vstúpila Slovenská
konsolidačná, a.s. s účinnosťou k 4.1.2014 v celkovej sume pohľadávok spolu 13 852,91 EUR ( zmena veriteľa
zverejnená v OV č. 244/13 z 18.12.2013, oznam o právoplatnosti uznesenia zverejnený v OV č. 9/14 z 15.1.2014).
Zmeny boli zaznačené v Zozname pohľadávok.
6.

Iné informácie

Správca konštatuje, že v uvedenom konkurze nebol urobený žiadny čiastkový rozvrh všeobecnej podstaty.
Správca uvádza, že v uvedenom konkurze bol urobené rozvrhy oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
Sberbank Slovensko, a.s. zo dňa 14.11.2013 (čiastkový rozvrh schválený veriteľom dňa 28.11.2013) a rozvrh
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Sberbank Europe AG zo dňa 19.02.2014 (schválený veriteľom dňa
18.03.2014), ktoré tvoria prílohu tohto konečného rozvrhu; oznámenia o zostavení zoznamu pohľadávok proti
oddelenej podstate a zámer zostaviť rozvrh oddelenej podstaty zabezpečených veriteľov Sberbank Slovensko, a.s.
a Sberbank Europe AG boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 194/13, zo dňa 08.10.2013 a Obchodnom
vestníku č. 237/13, zo dňa 09.12.2013.
B. ROZVRHOVÁ ČASŤ
1.

Informácia o rozdelení výťažku rozvrhom:

Konečný rozvrh rozdelenia výťažku veriteľom zo všeobecnej podstaty vychádza z nasledujúcich skutočností:
a)

Výťažok získaný speňažením majetku Úpadcu predstavuje:

b)

Pohľadávky proti všeobecnej podstate:

c)

Suma zostatku výťažku (rozdiel a – b):

5.873,48 EUR
2.033,24 EUR
3.840,24 EUR

Keďže vyššie uvedená suma výťažku nepostačuje ani na uspokojenie veriteľov iných nezabezpečených pohľadávok
(t.j. okrem veriteľov podriadených pohľadávok pod por. č. veriteľa: 10 a 15), nebudú sa v zmysle konečného rozvrhu
z výťažku zo všeobecnej podstaty uspokojovať tieto podriadené pohľadávky 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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Uspokojenie jednotlivých veriteľov zo všeobecnej podstaty (s výnimkou veriteľov s podriadenými pohľadávkami) je
v zmysle tohto konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty nasledovné:

Názov veriteľa

Poradové číslo
Výťažok
Súčet
spolu
pohľadávok v
rozvrhu
zistená suma
Zozname
oddelenej
pohľadávok
pohľadávok
podstaty

Bratislavská
19 až 23
teplárenská, a.s.
Bratislavská
vodárenská
43 až 55
spoločnosť, a.s.

z

Pohľadávky
zaradené
rozvrhu
všeobecnej
podstaty

Priradený výťažok
Uspokojenie
zo
všeobecnej Neuspokojená
do každej
podstaty
na suma
pohľadávky zo
všetky
pohľadávok
všeob. podstaty
pohľadávky
veriteľa
v%
veriteľa

1 876,34 €

0,00 €

1 876,34 €

0,0143

0,27 €

1 876,07 €

1 671,20 €

0,00 €

1 671,20 €

0,0143

0,24 €

1 670,96 €

CIUR SK, s.r.o.

62

81,59 €

0,00 €

81,59 €

0,0143

0,01 €

81,58 €

DKFB, s.r.o.

24 až 31

18 027,61 €

0,00 €

18 027,61 €

0,0143

2,58 €

18 025,03 €

33 769,63 €

0,00 €

33 769,63 €

0,0143

4,83 €

33 764,80 €

2 328,00 €

0,00 €

2 328,00 €

0,0143

0,33 €

2 327,67 €

59

308,77 €

0,00 €

308,77 €

0,0143

0,04 €

308,73 €

LIFTSTAV, s.r.o. 66

573,34 €

0,00 €

573,34 €

0,0143

0,08 €

573,26 €

1 440,00 €

0,00 €

1 440,00 €

0,0143

0,21 €

1 439,79 €

141,65 €

0,00 €

141,65 €

0,0143

0,02 €

141,63 €

7 705,57 €

0,00 €

7 705,57 €

0,0143

1,10 €

7 704,47 €

5 064 520,65 €

0,0143

724,26 €

5 063 796,39 €

22 579 711,03
896 457,24 € 21 683 253,79 € 0,0143
€

3 100,83 €

21 680 152,96 €

ZSE Energia, a.s. 42

2 703,53 €

0,00 €

2 703,53 €

0,0143

0,39 €

2 703,14 €

Slovenská
konsolidačná,
a.s.

15 až 17, 60

13 852,91 €

0,00 €

13 852,91 €

0,0143

1,98 €

13 850,93 €

FIX s.r.o.

37 až 40

4 091,84 €

0,00 €

4 091,84 €

0,0143

0,59 €

4 091,25 €

CENTRADE, a.s. 63 až 65

17 372,70 €

0,00 €

17 372,70 €

0,0143

2,48 €

17 370,22 €

Celkový súčet

27757168,63 € 903449,51 € 26853719,12 €

3 840,24 €

26 849878,88 €

Hlavné
mesto
Slovenskej
8 až 14
republiky
Bratislava
Ivana Barnová 18
SPORTEGO
KIG, s.r.o.

MIRANDA
SK,
41
s.r.o.
Slovenská
Republika
61
Krajský súd v
Bratislave
VISCARE, spol. s
32 až 36
r.o.
SBERBANK
2
EUROPE AG
SBEERBANK
SLOVENSKO,
1,3 až 7
a.s.

5 071 512,92 € 6 992,27 €

Veritelia iných ako podriadených nezabezpečených pohľadávok majú uspokojenie v rozsahu 0,01430059 %.
Pozn. veritelia Sberbank Slovensko, a.s. a Sberbank Europe AG majú celkové uspokojenie vyššie, nakoľko boli
čiastočne uspokojení aj z výťažku oddelenej podstaty; suma uspokojenia uvedených zabezpečených veriteľov
z oddelenej podstaty je v predmetnej tabuľke uvedená.
Veritelia s podriadenými pohľadávkami majú uspokojenie v rozsahu 0,00 %, t.j. nasledovne:
Nezabezpečení veritelia s podriadenými pohľadávkami

Názov veriteľa

Poradové číslo
Výťažok
Súčet
spolu
pohľadávok v
rozvrhu
zistená suma

z

Priradený
Pohľadávky
Uspokojenie
výťažok
zaradené
do každej
všeobecnej
rozvrhu
pohľadávky zo podstaty

zo
na

Neuspokojená
suma

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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Názov veriteľa

pohľadávok
Zozname
pohľadávok

PRIGAN HOLDINGS
LTD,
GR.
XENOPOULOU
56 a 57
STREET
TOTALSERVE HOUSE
17, LIMASSOL 3106
YOSEF TAL, YEFE
NOF
STREET
14,
58
ZICHRON
YAACOV
309 00, IZRAEL
Celkový súčet

2.

Konkurzy a reštrukturalizácie
v

rozvrhu
zistená suma
oddelenej
pohľadávok
podstaty

Deň vydania: 22.11.2016

rozvrhu
všeobecnej
podstaty

pohľadávky zo podstaty
všeob. podstaty všetky
v%
pohľadávky
veriteľa

na

suma
pohľadávok
veriteľa

650 000,00 €

0,00 €

650 000,00 €

0,00%

0,00 €

650 000,00 €

66 000,00 €

0,00 €

66 000,00 €

0,00%

0,00 €

66 000,00 €

716000,00 €

0

716000,00 €

0,00 €

716000,00 €

Informácia k schváleniu rozvrhu príslušným orgánom

Správca žiada príslušný orgán (podľa časti A. bodu 2.), aby v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia návrhu konečného
rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku rozhodol o schválení tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku.
V Bratislave, dňa 15.11.2016
JUDr. Veronika Kubriková, správca

K026413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Richter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 5, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1962
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/52/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/52/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Iná majetková hodnota:
Popis

Súpisová hodnota v €

Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

663,88 €

Peňažná hotovosť úpadcu

1 660,00 €

Peňažné pohľadávky:

Meno a priezvisko/ názov dlžníka

Dlžník - ulica, Dlžník
číslo
mesto

Slovenská autobusová doprava Zvolen,
Balkán 53
akciová spoločnosť

Zvolen

- Dlžník
PSČ
960 95

- Dlžník
IČO
36
666

- Suma v
Právny dôvod vzniku
€
054

81,00 €

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

SKP, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K026414
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Krajliková - INA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
V.P. Tótha 1081/17, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 48 279 170
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/49/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/49/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Hnuteľné veci:

Popis

ks Stav opotrebovanosti

Spoluvlastnícky podiel

Súpisová hodnota v €

Brúska Bros Excentrická

1 opotrebované

1/1

50,00 €

Brúska Extol ERC 450 SC

1 opotrebované

1/1

25,00 €

Brúska Premium 450W

1 opotrebované

1/1

25,00 €

Vrchná fréza Perles
Fréza OF 808 + sada spojovacích fréz

1 opotrebované
1 opotrebované

1/1
1/1

50,00 €
65,00 €

Pohľadávky z účtu:
Zostatková suma
161,97 €

Mena

Číslo účtu

Banka

Súpisová hodnota

EUR

SK1309000000005032427669

Slovenská sporiteľňa, a.s.

161,97 €

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

Námestie
11

SNP

Zvolen

- Dlžník
PSČ
960 01

- Dlžník
IČO
36
208

- Suma v
Právny dôvod vzniku
€
019

180,78 €

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

Iná majetková hodnota:

Popis

Súpisová hodnota v €

Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

663,88 €

SKP, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K026415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Krajliková - INA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
V.P. Tótha 1081/17, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 48 279 170
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/49/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/49/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., číslo zabezpečenej pohľadávky 7:
Stavby:

Popis

Štát obec

K.ú.

č. LV p.č.

Rodinný dom

SR Vígľaš Vígľaš 383

Letná kuchyňa

SR Vígľaš Vígľaš 383

Spoluvlastnícky podiel úpadcu

Ulica

Súpisné číslo

Súpisová hodnota

1384/42

1/1

Vígľaš 536

81 738,00 €

1384/302

1/1

Vígľaš 776

9 082,00 €

Pozemky:

Druh

Výmera v m2

Štát obec

K.ú.

č. LV p.č.

Spoluvlastnícky podiel úpadcu

Súpisová hodnota

zastavané plochy a nádvoria

200

SR Vígľaš Vígľaš 383

1384/42

1/1

4 000,00 €

zastavané plochy a nádvoria

27

SR Vígľaš Vígľaš 383

1384/302 1/1

540,00 €

Záhrady

231

SR Vígľaš Vígľaš 383

1384/160 1/1

4 620,00 €

Záhrady

176

SR Vígľaš Vígľaš 383

1384/269 1/1

3 520,00 €

SKP, k.s., správca

K026416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pandula Ivan, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hôrky 159, 038 43 Kláštor pod Znievom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1970
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5K/11/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/11/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej
lehoty republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 28 ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, správca
úpadcu Ing. Ivan Pandula, nar.: 19.10.1970, trvale bytom Hôrky 159/6, 038 43 Kláštor pod Znievom (do 31.12.2009
podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Ivan Pandula – CONCORDIA, s miestom podnikania: Hôrky 159, 038 43
Kláštor pod Znievom, IČO: 35 389 575) 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 všetkým
účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa 04.11.2016
do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
Ivan Pandula

IČO: Ulica: Číslo: Obec:
Hôrky 393
Kláštor pod Znievom

PSČ:
Štát.
038 43 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
39.833,- EUR

LawService Recovery, k.s., správca

K026417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pandula Ivan, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hôrky 159, 038 43 Kláštor pod Znievom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1970
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5K/11/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/11/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 28 ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, správca
úpadcu Ing. Ivan Pandula, nar.: 19.10.1970, trvale bytom Hôrky 159/6, 038 43 Kláštor pod Znievom (do 31.12.2009
podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Ivan Pandula – CONCORDIA, s miestom podnikania: Hôrky 159, 038 43
Kláštor pod Znievom, IČO: 35 389 575) 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 všetkým
účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa 09.11.2016
do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
IČO:
Ulica:
Mesto Martin 00316792 Námestie S. H. Vajanského

Číslo: Obec: PSČ: Štát.
Prihlásená suma – Celková suma
1
Martin 036 01 Slovenská republika 690,23 EUR

LawService Recovery, k.s., správca

K026418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Macáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ondavská 448/3, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 173 696
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/69/2015 S859
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: 22.11.2016

Okresný súd Košice I
26K/69/2015
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 26K/69/2015, zo dňa 15. januára 2016 (ďalej len „Uznesenie“), som
bol ustanovený za správcu majetku úpadcu Kataríny Macákovej, miestom podnikania Ondavská 448/3, 040 11
Košice, IČO: 47 173 696 (ďalej len „úpadca“), pričom súd rozhodol o návrhu na vyhlásenie konkurzu tak, že vyhlásil
konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku dňa 14. januára 2016 v čiastke
OV 8/2016.
V súlade s uvedeným JUDr. Milan Okajček, sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, správca majetku úpadcu
Kataríny Macákovej, nar. 20. decembra 1965, bytom Ondavská 448/3, 040 11 Košice v súlade so záväzným
pokynom zo dňa 14. júla 2016 vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu a to:

Hnuteľná vec: Tablet, zn. ASUS, držiteľom od apríla 2014, súpisová hodnota majetku 100 Eur.

Vyššie špecifikovaný majetok je zverejnený v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV č. 50/2016.
2.
Podmienky ponukového konania: záujemcovia o kúpu vyššie uvedeného majetku sú povinní ponúknuť v 2.
kole verejného ponukového konania minimálne 50 % súpisovej hodnoty, pričom úspešným bude ten uchádzač,
ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
3.
Uchádzači o kúpu vyššie uvedeného majetku si môžu písomne do 5 dní od uverejnenia tohto ponukového
konania v Obchodnom vestníku SR vyžiadať informácie k ponúkanému hnuteľnému majetku na adrese správcu:

JUDr. Milan Okajček
Žriedlová 3, 040 01 Košice, Slovenská republika

a to doručením žiadosti osobne do podateľne správcu každý pracovný deň od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00,
alebo poštou.
Informácie budú uchádzačom zaslané elektronicky.
4.

Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.

5.
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s
označením „Verejné ponukové konanie, sp.zn. 26K/69/2015 - konkurz - neotvárať" v lehote 10 dní od uverejnenia
oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku SR na adresu kancelárie správcu: Žriedlová 3,
040 01 Košice, pričom lehota sa považuje za zachovanú ak je doručená do kancelárie správcu najneskôr v 10. deň
od uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku.
6.
V žiadosti o zaslanie informácií ako aj v prípadnej ponuke záujemcu, ktorú podpíše štatutárny orgán, resp.
fyzická osoba, záujemca uvedie nasledovné údaje a predloží nasledovné doklady:

- obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby,

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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- presná adresa sídla spoločnosti, emailová adresa, resp. bydlisko fyzickej osoby,
- IČO, (DIČ), IČ DPH, pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe dátum narodenia,
- údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu, na ktoré je možné vrátiť kúpnu cenu v prípade
neúspechu
- telefonické spojenie,
- kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 90 dní.
7.
Záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade právnickej
osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného registra
alebo iného registra; ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však úradne overené
plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.
8.
Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty na ich doručenie alebo na ponuky neobsahujúce
vyššie uvedené náležitosti sa nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú na uvedenú adresu
správcu nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania.
Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. V prípade doručenia viacerých ponúk jedným
záujemcom sa bude prihliadať na ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti a v ktorej je suma za odkúpenie
majetku najvyššia.
9.
Doklad o zaplatení kúpnej ceny - každý záujemca je povinný uhradiť celú ním ponúkanú kúpnu cenu v
prospech bankového účtu č. SK4131000000004470041905, variabilný symbol: 26K/69/2015, úpadcu vedeného
v Sberbank Slovensko, a.s., , ktorá sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na účet úpadcu najneskôr v
posledný deň určený na doručovanie ponúk.
10.
Podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu a poukázanie ponúkanej kúpnej ceny na
účet úpadcu. Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov má právo
správca odmietnuť a neprihliadať na ňu. Správca má právo odmietnuť cenu ako neprimerane nízku.
11.

Záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná.

12.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť ponukové konanie, prípadne neakceptovať zjavne neprimerane nízku
ponuku záujemcu o kúpu hnuteľného majetku bez udania dôvodu.
13.
Termín a miesto otvárania obálok: Otváranie obálok sa uskutoční 2. deň od skončenia lehoty na doručovanie
ponúk v kancelárii správcu. Ak predmetný deň pripadne na sobotu, nedeľu, sviatok alebo deň pracovného pokoja,
otváranie obálok sa uskutoční najbližší nasledujúci pracovný deň o 9:00 hod. v sídle správcu.
14.
V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní a napriek tomu neuzatvorí
zmluvu, má správca nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 % kúpnej ceny. Zaslanie záväznej ponuky zo strany
záujemcu správcovi, sa považuje za súhlas s podmienkou o zmluvnej pokute. Neúspešným záujemcom budú nimi
zaplatené zálohy na kúpnu cenu vrátené do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
V Košiciach, dňa 15. novembra 2016
JUDr. Milan Okajček, správca

K026419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PILEX SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 042 781
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Igor Hudoba, PhD.
Sídlo správcu:
Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 3K/87/2011 S1161
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/87/2011
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ing. Igor Hudoba, PhD., správca S 1161 so sídlom kancelárie Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava ako
správca úpadcu PILEX SLOVAKIA s.r.o., Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, IČO:36 042 781, spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro., vložka č. 79203/B, konkurz vedený na Okresnom
súde Bratislava I, sp. zn.: 3K/87/2011 týmto na žiadosť zabezpečeného veriteľa: YNOKAS SK s.r.o., Dlhý rad
1433/30, 085 01 Bardejov, IČO: 46 983 953 doručenú do správcovskej kancelárie dňa 14.11.2016 zvoláva v poradí
ôsmu schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 13.12.2016 o 10:00 hod. v zasadacej miestnosti na prvom
poschodí kancelárie správcu nachádzajúcej sa na adrese Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava s nasledujúcim
vyššie uvedeným veriteľom navrhovaným programom:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Odvolanie členov veriteľského výboru
4. Voľba členov veriteľského výboru
5. Záver

Pri prezentácii predložia veritelia fyzické osoby preukaz totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného
registra, nie starší ako 3 mesiace a úradne overenú plnú moc (príp. poverenie na zastupovanie).

V Bratislave dňa 16.11.2016
JUDr. Ing. Igor Hudoba, PhD.

K026420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KP building s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Danišovce 99, 053 22 Danišovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 966 354
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31R/3/2016 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31R/3/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica o priebehu 2. zasadnutia veriteľského výboru

Dlžník: KP building, s. r. o., so sídlom Danišovce 99, 053 22 Danišovce, IČO: 45 966 354
Podľa ust. § 128 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
Sp. značka. 31R/2/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dátum a čas konania schôdze: 11.11.2016 o 10.00
Miesto konania schôdze: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina – písomné hlasovanie

Zoznam prítomných:
Prima banka Slovensko, a.s. – zastúpená JUDr. Jana Šumichrastová
UniCredit Leasing Slovakia, a. s. – zastúpený Mgr. Jakub Žák
EKOPRIM, s. r. o. – zastúpený Mgr. Ivan Mazanec – advokát
Program
1. Otvorenie zasadnutia
2. Rozhodovanie o žiadosti Dlžníka na predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu
reštrukturalizačného plánu
Ad 1)
Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina jeho členov. Každý člen veriteľského výboru má jeden
hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov
veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa zistenej sumy
ich zistených pohľadávok.
Vzhľadom k tomu, že veriteľský výbor rozhoduje uznesením ako kolektívny orgán ako aj vzhľadom na efektívnosť
a hospodárnosť konania, požiadal predseda veriteľského výboru členov o zaujatie stanoviska k žiadosti dlžníka
a k písomnému hlasovaniu (per rollam) o tejto žiadosti.
Na schôdzi sú prítomní, resp. svoje stanovisko k bodu 2. Programu písomne doručili všetci zvolení členovia
veriteľského výboru. Konštatuje sa, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný.
Ad 2)
Predseda veriteľského výboru písomne oznámil členom veriteľského výboru, že dlžník predložil Žiadosť o predĺženie
lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu o 60 dní, ktorú aj odôvodnil. Žiadosť dlžníka
je prílohou tejto zápisnice. Po oboznámení s obsahom žiadosti predseda veriteľského výboru vyzval členov
veriteľského výboru, aby sa do 11.11.2016 písomne vyjadrili k žiadosti dlžníka.
Na základe doručených vyjadrení predseda veriteľského výboru konštatuje, že veriteľský výbor schválil nasledovné
uznesenie:
„Veriteľský výbor schvaľuje predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného
plánu o 60 dní.“
Hlasovanie:
Za schválenie: 3 hlasy
Proti schváleniu:
Zdržal sa:
Zasadanie veriteľského výboru ukončené o 12:31

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Žiline, dňa 11.11.2016

Jana Šumichrastová
Prima banka Slovensko, a.s.
Predseda veriteľského výboru

K026421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kysel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 1314/3, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K 14/2016 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2k 14/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing.Štefan Straka, sídlo kancelárie Na stanicu 16, 010 09 Žilina, správca úpadcu: Jozef Kysel, nar.
21.04.1955, Jesenského 1314/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 14.11.2016 správcovi doručená prihláška pohľadávky veriteľa:
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31340890 v prihlásenej sume 4.458,48 EUr. V
súlade s ustanovením § 28, ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov, bola prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Ing. Štefan Straka, správca

K026422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VAMAX - X, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prakovce 13, 055 62 Prakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 601 764
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/49/2014 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/49/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
JUDr. Milan Okajček, správca, sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu S859, správca majetku úpadcu
VAMAX – X, s.r.o., so sídlom 13, 055 62 Prakovce, IČO: 36 601 764, týmto v súlade s § 28 ods. 3 zákona 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZKR") oznamuje, že zapísal
do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej
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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do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty:

Veriteľ: MAFEX, s.r.o., sídlom Popradská 56, Košice 040 11, IČO: 44 756 496
Poradové číslo
pohľadávky

Dátum doručenia
prihlášky

Istina

Úroky

Úroky z
omeškania

Poplatok z
omeškania

Náklady z
uplatnenia

Celková
suma

1.

15.11.2016

35.000
eur

0 eur

0 eur

0 eur

0 eur

35.000 eur

Poučenie: 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).
V Košiciach, dňa 16. novembra 2016
JUDr. Milan Okajček, správca

K026423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INCODEC spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čakajovce 436, 951 43 Čakajovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 788 236
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/82/2015 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/82/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty úpadcu týmto v súlade s udelením súhlasu veriteľského výboru
prijatého uznesením zo dňa 08.08.2016, ktorým veriteľský výbor uložil správcovi pokyn, aby speňažil majetok
úpadcu INCODEC spol. s r.o., so sídlom Čakajovce 436, 951 43 Čakajovce, IČO: 36 788 236, a to súpisové zložky
č. 1-3 zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 30/2016 zo dňa 15.02.2016 pod položkou K003210 a súpisové
zložky č. 5 - 2275 zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 125/2016 zo dňa 29.06.2016 pod položkou K015218
(ďalej len „súbor majetku“), ako súbor majetku v ponukovom konaní v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje 3. kolo
ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu
1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
a) Predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého
bude zo strany správcu odplatne Kúpnou zmluvou prevedený súbor majetku vo vlastníctve úpadcu.
b)
Majetok patriaci úpadcovi, ktorý je predmetom ponukového konania je podrobne definovaný v
Zozname majetku podliehajúceho konkurzu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 záväzných podmienok ponukového
konania.
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ,
právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony (
ďalej len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a)
voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa
ZKR, na majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom
majetok záujemcu nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa
zahraničného práva; to neplatí pre postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní;
b)
záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné
konanie podľa zahraničného práva;
c)
voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych
exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov ani obdobné konanie
podľa zahraničného práva;
d)

záujemca nemá žiadne splatné peňažné záväzky voči úpadcovi.

2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a. Záujemca je povinný zaobstarať si u správcu za nenávratný poplatok vo výške 100,- eur + DPH, ktorý
uhradí v prospech účtu IBAN č. SK19 1100 0000 0029 2891 1185 vedený v Tatra banka, a.s. za každý
jednotlivý výtlačok, Záväzné podmienky ponukového konania s osobitným tlačivom na podanie ponuky
označeným ako Prihláška do ponukového konania (Príloha č. 2) a Zoznamom majetku podliehajúceho
konkurzu (Príloha č. 1), ktorý bude predmetom Kúpnej zmluvy, Kúpnou zmluvou (Príloha č. 3), ktorej obsah
bude možné zmeniť len so súhlasom správcu a Dohoda o zmluvnej pokute (Príloha č. 4).
b. Správca určuje na obhliadku nasledovný termín: 22.11.2016 od 14.00 hod. do 14.30 hod.. Každý záujemca
o ohliadku je povinný písomne alebo zaslaním e-mailu oznámiť svoj záujem zúčastniť sa na správcom
určenom termíne obhliadky najneskôr 1. pracovný deň pred termínom konania obhliadky, aby bolo možné
zabezpečiť potrebný počet podmienok ponukového konania. Mimo určeného termínu obhliadky môže
záujemca požiadať o náhradný termín obhliadky, ktorý si musí dohodnúť so správcom, a to písomne poštou
na adrese kancelárie správcu alebo e-mailom na spravcovska@fardouspartners.com, prípadne telefonicky
na t.č. +421902707782. Miesto a čas nahliadnutia určí po dohode správca zaslaním e-mailu záujemcovi.
c. Záujemca je povinný predložiť ponuku na tlačive Prihláška do ponukového konania, ktoré tvorí prílohu č. 2
záväzných podmienok ponukového konania. Ponuku záujemca predkladá písomne, osobne alebo
doporučenou zásielku na adresu kancelárie správcu, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným
označením „PONUKA - konkurz 32K/82/2015 - neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 21. deň do
14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 21.
deň pripadne na deň pracovného voľna za 21. deň sa považuje najbližší pracovný deň.
d. Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2.c) sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky
odmietne ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
e. Každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja,
inak sa na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná
až do ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v
prípade víťazného záujemcu uzatvorením Kúpnej zmluvy. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani
vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená vrátane ohliadky majetku podliehajúceho konkurzu a
nahliadnutie do podkladov týkajúcich sa súboru majetku získaním Podmienok ponukového konania podľa
bodu 2.2.a) a zaplatením a pripísaním zálohy vo výške 30 % z ponúknutej kúpnej ceny záujemcom
najneskôr v deň podania ponuky na účte IBAN č.: SK19 1100 0000 0029 2891 1185 vedený v Tatra banka,
a.s. V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na
kúpnu cenu. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
a. Presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie
registra v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo
názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických
osôb)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Označenie predmetu kúpy

c)

Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie súboru majetku plus DPH
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d) Aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra záujemcu nie starší ako 30 dní
v čase doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené fotokópie
e)
Doklad o uhradení nenávratného poplatku 100,- eur + DPH podľa bodu 2.2.a) podmienok
ponukového konania (fotokópia)
f)
Doklad o poukázaní 30% z ponúknutej kúpnej ceny za predaj súboru majetku na č. účtu: SK19
1100 0000 0029 2891 1185 vedený v Tatra banka, a.s.
g)
Doklad preukazujúci finančné krytie minimálne vo výške ponúknutej sumy za predaj súboru
majetku (výpis z účtu, Zmluva o pôžičke) ku dňu podania ponuky záujemcom
h) Písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich
podpísané oprávnenou osobou
i)
Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcom
uhradený záloh na kúpnu cenu, ktorý predstavuje 30% z ponúknutej kúpnej ceny
j)

Dohodu o zmluvnej pokute podpísanú záujemcom (osvedčený podpis).

2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť doklady podľa bodu 2.3 súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia
záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo.
2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude brať zreteľ.
3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, neporušené obálky s ponukami záujemcov doručené do
dňa otvárania obálok, otvorí a vyhotoví sa o tom úradný záznam. Následne správca preskúma všetky podané
ponuky, či boli doručené včas a či spĺňajú podmienky určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky
doručené v lehote na podávanie ponúk a spĺňajúce všetky podmienky ponukového konania správca vyhodnotí,
na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich.
3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania, v návrhu Kúpnej zmluvy predloženej správcom a ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu
cenu, a následne predmetnú ponuku schváli veriteľský výbor v súlade s udelením súhlasu veriteľského výboru zo
dňa 08.08.2016, za ktorým účelom správca zvolá zasadnutie veriteľského výboru.
3.3 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 10 dní od
vyhodnotenia ponúk správcom a následne veriteľským výborom. Víťaza ponukového konania správca zároveň
vyzve na uzatvorenie Kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.4.Víťazný záujemca je povinný zaplatiť ním ponúknutú kúpnu cenu za súbor majetku najneskôr do dňa podpisu
Kúpnej zmluvy so správcom, a to najneskôr do 7 dní od vyzvania víťazného záujemcu na uzatvorenie Kúpnej
zmluvy.
3.5 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 30 % ponúknutej kúpnej ceny
najneskôr do 15 dní odo dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.
3.6 V prípade, že Víťazný záujemca odmietne uzatvoriť Kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu
cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, prepadá záloha vo výške 30% z ponúknutej kúpnej
ceny zložená záujemcom pri predložení ponuky v prospech správcu do všeobecnej podstaty ako zmluvná
pokuta, v zmysle Dohody o zmluvnej pokute, a ako víťaz ponukového konania nastúpi ďalší záujemca, ktorý
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
3.7 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V Nitre dňa, 16.11.2016
JUDr. Fadi Fardous, správca

K026424
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 74B, 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:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Číslo

Hlavná
kategória

Názov

Súpisová
hodnota
(EUR)

Množstvo Stav

10

peňažná
pohľadávka

Peňažná pohľadávka voči Okresnému súdu
Bratislava I, Popis: Nespotrebovaná časť
932,22
preddavku vedeného pod položkou denníka
D 19, pol. reg. 89/14

1

11

peňažná
pohľadávka

Pohľadávka voči Zoltán Elek - konateľ
úpadcu

1

6640,00

Detaily

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH DLŽNÍKA:
IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA:
Obchodné meno / Meno a priezvisko
DLŽNÍKA: Okresný súd Bratislava I
Sídlo / Trvalý pobyt DLŽNÍKA: Záhradnícka
Zaradený 10, 812 44 Bratislava
Stav pohľadávky (exekučný titul, súdne
konanie): Uznesenie Okresného súdu
Bratislava I č. 4K/23/2014-120
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Suma istiny v EUR:
Info DLŽNÍKA:
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Uznesenie OS Bratislava I, ktorým súd
zaväzuje konateľa úpadcu zaplatiť do
Zaradený všeobecnej podstaty sumu 6 640 eur.
Suma istiny v EUR: 6640
Info DLŽNÍKA: Zoltán Elek, bytom Március
15.u. 2, Százhalombatta 2440, Maďarsko

16.11.2016
KRIVANKON k.s.

K026425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Jaroslav Čižmárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blažeja Bullu 4839/2, 036 08 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K 2/2016 S 1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K 2/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zrážka zo mzdy vykonaná zametnávateľom za 10/2016 - § 72, ods. 2 ZKR
Súpisová hodnota: 110,72 EUr
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Ing. Štefan Straka, správca

K026426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Romančák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhovište 101, 072 04 Trhovište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Alžbetina 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737/30K/12/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/12/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžnika Marcel Romančák oznamuje že dňa 16.11.2016 zapísal do zoznamu pohľadávok prihlášku
pohľadávky veriteľa Profi Credit Slovakia, s.r.o. Pribinova 25, 824 96 Bratislava, vo výške 1 060,20 €, ktorá bola
doručená do kancelárie správcu dňa 16.11.2016.
V Košiciach dňa 16.11.2016
správca

JUDr. Jana Závodská,

K026427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Cuprák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná 71/12, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1976
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/39/2016 S 1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/39/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

PERSPECTA Recovery, k.s., správca S 1755, so sídlom kancelárie Bardejovské Kúpele 30, 086 31 Bardejov
správca úpadcu Ivan Cuprák, nar.: 18.01.1976, trvale bytom Tehelná 71/12, 082 71 Lipany týmto v zmysle
ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Prešov I, č. k. 1K/39/2016, že
bankový účet na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo VÚB, a.s., č. ú.: SK3402000000003424496453. Kaucia
sa skladá v sume 350,00 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.
V Bardejove, dňa 16.11.2016
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PERSPECTA Recovery, k.s.
SKP S 1755

K026428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Peressényi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzovská Lehôtka 1, 962 62 Bzovská Lehôtka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K 24/2014 S 1492
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 24/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V zmysle § 76 ods. 3 Zákona 7/2005 Z. z. sa doplňuje súpis všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku,
a to:

Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac október 2016 v súpisovej hodnote 48,43 €.

Vo Zvolene, 16. 11. 2016.

JUDr. Vladimír Flíder
SKP

K026429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Casa Invest,s.r.o v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri mlyne 5, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 729 100

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. Mária Ledinská
Sídlo správcu:
Kukorelliho 58, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2015 S 1589
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/11/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Mária Ledinská, správca úpadcu Casa Invest, s.r.o. v konkurze, IČO: 31 729 100, so sídlom Pri mlyne 5, 080
01 Prešov, zvoláva schôdzu veriteľov, a to z dôvodu, že na prvej schôdzi veriteľov konanej dňa 13.07.2016 nebol
riadne zvolený veriteľský výbor. 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 12.12.2016
(pondelok) o 13.00 hod., s nasledovným programom:1.Otvorenie schôdze veriteľov, 2. Správa o činnosti správcu
a stave konkurzného konania do ďalšej schôdze veriteľov 3. Voľba veriteľského výboru, 4. Záver.
Prezentácia veriteľov sa začína o 12:30 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

K026430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adam Fabiankovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tŕnistá 2002/10, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.1.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/32/2015-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/32/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní do zoznamu pohľadávok podľa § 28 ods. 3 ZKR
V konkurznej veci úpadcu, a to Adam Fabiankovič, nar. 7.1.1992, bytom Tŕnistá 2002/10, Nitra, ktorá vec je vedená
pred Okresným súdom Nitra pod č.k. 32K/32/2015 oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola
do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa:
Martina MIHALIKOVÁ, bytom Krásnohorská 18, Bratislava
- istina vo výške 6000 eur
- úroky z omeškania vo výške 541,25 eur
- náklady z uplatnenia vo výške 2136,36 eur
SPOLU v sume 8677,61 eur, ktoré pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok.

JUDr. Vlasta Suchanová, správca
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K026431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Veronika Lengyelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Riazanská 681/56, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.1.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/26/2016 S 1799
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/26/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, správca úpadcu: Mgr. Veronika Lengyelová, nar.: 29.1.1979, bytom Riazanská
681/56, 831 03 Bratislava, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Bratislava I zo
dňa 6.6.2016 v konaní vedenom pod sp. zn. 2K/26/2016 týmto oznamuje účastníkom konania, ich zástupcom,
prípadne ďalším oprávneným osobám, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese: Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, počas stránkových hodín v pondelok až v piatok v čase od 8.00
hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková

K026432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Mária Godovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska Turná 31, 913 21 Trenčianska Turná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.8.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/43/2016 S 41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/43/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
podľa ust. § 76 ZKR a ust. § 38 písm. h) vyhl. č. 665/2005 Z. z.

Číslo súp.
Názov
zložky

3

Základná škola s materskou školou
Samuela Timona, 913 21 Trenčianska
Turná 30

Číslo
zápisu

Register Popis

Zrážky zo mzdy v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle ust. § 72
odst. 2 ZKR

Súpisová
hodnota v €

308,24

K026433
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Veronika Lengyelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Riazanská 681/56, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.1.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/26/2016 S 1799
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/26/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady ( ES ) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: (ďalej len "úpadca" ) Mgr.
Veronika Lengyelová, nar.: 29.1.1979, bytom Riazanská 681/56, 831 03 Bratislava, oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 2K/26/2016 zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 14.6.2016 bol vyhlásený
konkurz úpadcu.

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 Bratislava I,
Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, k číslu konania 2K/26/2016 a v jednom rovnopise
správcovi na adresu JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, Slovenská
republika. 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. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku,
ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. Pre
každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí
byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo
organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať
len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a
pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.

In accordance with the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor: (hereinafter referred as „debtor") Mgr. Veronika Lengyelová, born: 29.1.1979, resident at:
Riazanská 681/56, 831 03 Bratislava I am obliged to inform you that by the resolution of the District court Bratislava
I, No. 2K/26/2016 published in Commerecial Journal on 14th of June 2016 on the debtor's property the bankruptcy
procedure has been pronounced.

In accordance with the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred 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 Bratislava I (District Court Bratislava I), Záhradnícka 10,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bankruptcy procedure in one original to the Okresný súd Bratislava I (District Court Bratislava I), Záhradnícka 10,
812 44 Bratislava, Slovak Republic, to the No. 6K/80/2013 and in one original to the bankruptcy trustee to the
address JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, Slovak Republic. Registrations
that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not exercise the
voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with securities have to
lodge their claims with security rights in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in
one original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse. Creditors whose claims arise in the future or
depend on the fulfillment of certain conditions or creditors who have a claim against another person as debtor, if this
claim is secured with security right applicable to the estate of debtor, lodge their claims in the same way. The
registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise
these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. The creditor must fulfill
in the registration of his claim the information about the name, surname and the address of the firm and the seat of
the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
bankrupt’s general estate, total amount of claim and registration form has to be signed. Creditors with claims
secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the secured amount,
kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this security right. Each secured
claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their
claims in the same way and they also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
The total amount of claim in the registration form shall be divided into principal and interest with the legal cause of
the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the
claim shall determine bankruptcy trustee by 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 set and published
on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
lodged in currency which reference Exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not
state or announce, the sum of claim shall 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 opinion stating the value of the claim has to be added, otherwise these
claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. A creditor who is the
accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope
of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy. In case the creditor does not have a
seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a representative with an address or a seat in the Slovak
republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the
Commercial Journal. Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be correct or amend.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.

JUDr. Mária Krumpolcová Šutková konkurzný správca / bankrupcy trustee

K026434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Attila Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žihárec 147, 925 83 Žihárec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 23K/25/2016 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/25/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Nespotrebovaný preddavok na úhradu nákladov konkurzu v zmysle uznesenia Okresného súdu Trnava, sp.zn.
23K/25/2016 zo dňa 08.11.2016, uverejneného v OV č. 220/2016.
Súpisová hodnota: 663,88 EUR.
JUDr. Štefan Dostál, správca
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K026435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Nitrianský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčianska 35/69, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/13/2016 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/13/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Iná majetková hodnota
V zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie 10/2016.
Súpisová hodnota majetku a mena: 96,01 EUR

V Nitre, dňa 16.11.2016
JUDr. Marek Ďuran, správca

K026436
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: R A V T E X, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koceľova 25, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 775 637
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/21/2016 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/21/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Michal Mudrák, správca úpadcu R A V T E X, spol. s r.o., sídlo: Koceľova 25, 821 08 Bratislava, IČO:
35 775 6376 podľa § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, týmto oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý veriteľ môže zložiť kauciu za účelom popretia pohľadávok:
Číslo účtu - IBAN: SK04 0200 0000 0037 5093 8659 vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Do poznámky: kaucia na popretie pohľadávky
Výška kaucie: 350 EUR
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Podmienky:
Kauciu je možné zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky.
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.

V Bratislave, dňa 16.11.2016

K026437
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Surovčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chotčanská 142/47, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.7.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 4K/22/2016-S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/22/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Zuzana Schwartzová, PhD., so sídlom kancelárie Vojenská 12, 040 01 Košice ako správca konkurznej podstaty
úpadcu Marta Surovčíková, nar. 25.7.1957, bytom Chotčanská 142/47, 091 01 Stropkov týmto oznamuje, že
účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu: Vojenská 12, 040 01 Košice každý
pracovný deň v úradných hodinách od 09.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod do 15.00 hod. Termín nahliadnutia
do spisu je vhodné vopred si dohodnúť na tel. čísle: 0903 389 774 alebo e-mailom: schwartzz@stonline.sk.

K026438
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestská záhrada 5321, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 206 091
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/7/2016 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/7/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru

sp. zn. 2R/7/2016
Zoznam prítomných
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JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
zn. správcu: S 1680

Dlžník:

Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o.
sídlo: Mestská záhrada 5321, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 206 091
konajúci Ing. Matej Greisiger

Členovia
veriteľského výboru:
OTP Faktoring Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Mozsár utca 8, Budapesť, Maďarská republika, ICO: 01-10-043876;
MUDr. Pavol Láska,
miesto podnikania: L. Svobodu4/85, Rimavská Sobota, ICO: 31 897 151;
JUDr. Peter Mihály, Jókaiho 121/16, Lučenec.
Miesto a čas zasadnutia:
11.11.2016 o 11,00 hod., kancelária správcu JUDr. Jaroslava Jakubča, PhD.,
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Program zasadnutia:
1. otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. voľba predsedu veriteľského výboru
3. predĺženie lehoty na predloženie plánu
4. záver

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Správca otvoril prvé zasadnutie veriteľského výboru, ktoré bolo zvolané schôdzi veriteľov konanej dňa 11.11.2016.
Prítomní členovia výboru boli oboznámení s tým, že správca požiadal Ing. Mateja Greisigera, aby sa na zasadnutí
zúčastnil ako štatutárny orgán dlžníka. Členovia veriteľského výboru nemali námietky a súhlasili s účasťou konateľa
dlžníka na zasadnutí.
Správca poučil prítomných veriteľov, že pravidlách hlasovania veriteľského výboru podľa § 128 ods. 2 ZKR, a najmä
o tom, že každý z prítomných členov má jeden hlas a len v prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov prepočítajú
podľa sumy ich zistených pohľadávok.
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2. Voľba veriteľského výboru
Správca pred začatím voľby predsedu veriteľského výboru konštatoval prítomnosť všetkých členov výboru.
Správca za primeraného použitia ust. § 127 ods. 1 ZKR navrhol za predsedu veriteľského výboru veriteľa
s najvyšším počtom hlasov, spoločnosť OTP Faktoring Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság.,
Mozsár utca 8, Budapesť, Maďarská republika, ICO: 01-10-043876. Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Výsledky hlasovania:
za:
proti:

3 hlasy (počítané per capita)
0 hlasov

zdržalo sa: 0 hlasov
Bolo prijaté uznesenie č. 1:
„Veriteľ OTP Faktoring Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság., Mozsár utca 8, Budapesť,
Maďarská republika, ICO: 01-10-043876 bol zvolený za predsedu veriteľského výboru.“.
Správca následne odovzdal vedenie zasadnutia veriteľského výboru jeho predsedovi.

3. Predĺženie lehoty na predloženie plánu
V rámci zasadnutia veriteľského výboru predložil dlžník odôvodnenú žiadosť podľa § 143 ods. 1 ZKR na predĺženie
lehoty na predloženie záverečného návrhu plánu. Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov výboru,
aby sa s dôvodmi žiadosti oboznámili a vyjadrili svoje stanovisko hlasovaním, t.j. či súhlasia s predĺžením lehoty na
predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu o 60 dní z dôvodu nevyhnutnej potreby dostatočného
časového priestoru na prípravu plánu, analýzu, spracovanie a zohľadnenie všetkých aplikovateľných metód
reštrukturalizácie.
Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Výsledky hlasovania:
za:
proti:

3 hlasy (počítané per capita)
0 hlasov

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

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

K026439
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SATEC SK a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 102, 949 05 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 684 961
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32R/1/2016 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32R/1/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizácii
sp. zn. 32R/1/2016
Dlžník:

SATEC SK a.s.
sídlo: Novozámocká 102, 949 05 Nitra
IČO: 36 684 961

dátum konania:

11.11.2016

miesto konania:

Sberbank Slovensko, a.s. Vysoká 9, Bratislava

čas konania:

10,00 hod.

Prítomní:

Sberbank Slovensko, a.s., predseda veriteľského výboru
Všeobecná úverová banka, a.s., člen veriteľského výboru
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., člen veriteľského výboru
SATEC SK, a.s., dlžník

ADVO INSOLVENCY, k.s., správca

Program:
rozhodovanie o záverečnom návrhu reštrukturalizačného plánu veriteľským
výborom podľa § 144 ods. 1 ZKR
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Predseda veriteľského výboru na úvod konštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v súlade so
zákonom, na toto zasadnutie sa dostavili traja jeho členovia a veriteľský výbor je tak v zmysle § 128 ods. 2 ZKR
uznášaniaschopný. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že dlžník predložil veriteľskému výboru
prepracovaný záverečný návrh reštrukturalizačného plánu, pričom opisná a záväzná časť reštrukturalizačného
plánu, o ktorej hlasuje veriteľský výbor, tvorí prílohu tejto zápisnice. Predseda veriteľského výboru vyzval členov
veriteľského výboru, aby sa hlasovaním vyjadrili, či súhlasia s prijatím uznesenia: „Veriteľský výbor záverečný návrh
reštrukturalizačného plánu schvaľuje a odporúča, aby účastníci plánu oprávnení hlasovať o jeho schválení za jeho
prijatie hlasovali, pričom žiada správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze.“.

Hlasovanie:
za:

2 hlasy (Sberbank Slovensko, a.s., Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.)

proti:

0 hlasov

zdržal sa:

1 hlasov (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Bolo prijaté uznesenie:
„Veriteľský výbor záverečný návrh reštrukturalizačného plánu schvaľuje a odporúča, aby účastníci plánu
oprávnení hlasovať o jeho schválení za jeho prijatie hlasovali, pričom žiada správcu o zvolanie
schvaľovacej schôdze.“.

Zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 10,20 hod.

V Bratislave 11. novembra 2016
Sberbank Slovensko, a.s.
v z.
SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o.
JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M., konateľ

K026440
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HaRT spol. s r.o./resp.s.r.o./
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrnčiarska 2, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 648 568
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/57/2016 S1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/57/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Koľveková, so sídlom kancelárie Werferova č.1, 040 11 Košice správca úpadcu: : HaRT spol. s
r.o./resp. s.r.o./ so sídlom Hrnčiarska 12, 040 01 Košice, IČO: 31648568 týmto oznamuje, že účastníci konkurzného
konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu v
pracovných dňoch v čase od 08,00 hod – 12,00 hod. a 13,00 hod – 15,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka
na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo telefonicky na čísle tel. 0904
648 556

JUDr. Jana Koľveková, správca

K026441
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Magál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrubá Strana 1455, 916 11 Bzince pod Javorinou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/42/2016 S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/42/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Andrej Jaroš, konkurzný správca úpadcu Roman Magál, nar.: 20.06.1972, trvale bytom Hrubá Strana 1455,
916 11 Bzince pod Javorinou, Slovenská republika, podľa § 28 ods. 3 písm. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí zákonnej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok bola do konkurzu na majetok úpadcu Romana Magála, konkurz vedený Okresným súdom Trenčín pod
spisovou značkou 38K/42/2016 doručená nasledovná prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa:
PRIHLÁSENÁ
SUMA

VERITEĽ

BL Telecom debt, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 45535108, spoločnosť zapísaná v Obchodnom
562,96 EUR
registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 64971/B

S úctou

JUDr. Andrej Jaroš, správca S373

K026442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Magál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrubá Strana 1455, 916 11 Bzince pod Javorinou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/42/2016 S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/42/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Andrej Jaroš, konkurzný správca úpadcu Roman Magál, nar.: 20.06.1972, trvale bytom Hrubá Strana 1455,
916 11 Bzince pod Javorinou, Slovenská republika, podľa § 28 ods. 3 písm. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
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

82

Obchodný vestník 223/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.11.2016

916 11 Bzince pod Javorinou, Slovenská republika, podľa § 28 ods. 3 písm. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí zákonnej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok bola do konkurzu na majetok úpadcu Romana Magála, konkurz vedený Okresným súdom Trenčín pod
spisovou značkou 38K/42/2016 doručená nasledovná prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa:
PRIHLÁSENÁ
SUMA

VERITEĽ

Home Credit Slovakia, a.s., so sídlom Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO: 36234176, spoločnosť zapísaná
2.170,16 EUR
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vl. č. 10130/T

S úctou
JUDr. Andrej Jaroš, správca S373

K026443
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Dagmara Adote
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Ľ. Štúra 3/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/10/2015 S 41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/10/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
Číslo súp.
Názov
zložky

Číslo
zápisu

Register Popis

Súpisová
hodnota v €

22

Základná škola s MŠ, SNP
č. 5, 956 41 Uhrovec

Zrážky zo mzdy v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle ust. § 72 odst. 2 ZKR

93,44

23

Základná škola s MŠ, SNP
č. 5, 956 41 Uhrovec

Zrážky zo mzdy v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle ust. § 72 odst. 2 ZKR

87,26

K026444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jaroslav Čecho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čičmany 46, 013 15 Rajecká Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.2.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 5K/7/2016 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/7/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VEC: Vyhlásenie verejného ponukového konania
JUDr. Marína Gallová, správca úpadcu: Ing. Jaroslav Čecho, nar. 7.2.1965, trvale bytom Čičmany 46, 013 15
Rajecká Lesná, t.č. pozastavená živnosť: Ing. Jaroslav Čecho – SK Real, s miestom podnikania: 013 17 Čičmany
46, IČO: 37 694 391 (ďalej len „Úpadca“) vyhlasuje v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa II. kolo
verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku Úpadcu, uvedeného v súpise majetku oddelenej
podstaty Úpadcu, zverejnenom dňa 21.7.2016 v Obchodnom vestníku č. OV 140/2016 pod poradovým číslom 1
(ďalej len ,,hnuteľná vec“):

popis: osobný automobil Peugeot 307 1.6 16V Mistral, VIN: VF33C9HYB84519242
rok výroby: 2005
spoluvlastnícky podiel: 1/1
zabezpečený veriteľ: Consumer Finance Holding, a.s.
číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu: 1
opis zabezpečovacieho práva: záložné právo, ktoré vzniklo na základe Zmluvy o zriadení záložného práva
k hnuteľnej veci č. 120146094 zo dňa 16.9.2014
opis zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka z titulu poskytnutého úveru na základe Zmluvy o spotrebiteľskom
úvere č. 120146094 zo dňa 16.9.2014
výška zabezpečenej pohľadávky: 3 173,20 Eur
deň zaradenia do súpisu: 15.7.2016
dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
súpisová hodnota: 3 299,00 Eur

Údaje o osobnom automobile Peugeot 307 1.6 16V Mistral, VIN: VF33C9HYB84519242:
Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 21.12.2005
Dátum prvej evidencie v SR: 11.7.2008
Druh: AB HATCHBACK 5DV
Výkon motora: 81.00kW
Prevodovka/ počet stupňov: MT / 5
Stav tachometra: 272 768 km
Farba: šedá

V 2. kole verejného ponukového konania sa predaj hnuteľného majetku uskutoční za najvyššiu ponúknutú cenu,
ktorá nesmie byť nižšia ako 50% hodnoty uvedenej v súpise majetku, t.j. 1 649,50 Eur.
Prípadní záujemcovia sú povinní doručiť ponuku na adresu správcu: JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického
30, 036 01 Martin v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku v zalepenej obálke
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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30, 036 01 Martin v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku v zalepenej obálke
s označením: ,,Verejné ponukové konanie – Čecho – NEOTVÁRAŤ“. Na ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty
správca nebude prihliadať. Každý záujemca je oprávnený predložiť pre aktuálne kolo len jednu ponuku. Doručená
ponuka je záväzná do skončenia aktuálneho kola verejného ponukového konania.
Záujemca vo svojej ponuke uvedie:
a) meno/ obchodné meno záujemcu, bydlisko/sídlo záujemcu, rodné číslo/IČO;
b) označenie predmetu kúpy podľa špecifikácie uvedenej v tomto oznámení;
c) návrh cenovej ponuky bez DPH;
d) telefónne číslo a emailová adresa osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti a nespĺňajú podmienky, resp. obsahujú nepravdivé informácie,
správca nemusí prihliadať. Po uplynutí lehoty na zasielanie ponúk, správca najneskôr do troch dní vyhodnotí
verejné ponukové konanie. Správca informuje záujemcov o výsledku verejného ponukového konania v lehote 7 dní
odo dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania, a to písomne na emailovú adresu záujemcov uvedenú
v ponuke. Správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu v lehote do 10 dní odo dňa vyhodnotenia
verejného
ponukového
konania.
Záujemcovia majú možnosť zúčastniť sa na obhliadke ponúkaného hnuteľného majetku, ktorá sa uskutoční dňa
30.11.2016 v čase od 10:00 – 10:30 hod pred kanceláriou správcu na Jilemnického 30, Martin V prípade záujmu
zúčastniť sa na obhliadke ponúkaného hnuteľného majetku, prosím kontaktujte správcu aspoň 24 hod. pred
plánovanou
obhliadkou
a to
na
e-mailovej
adrese:
marina.gallova@gmail.com.

V Martine, dňa 16.11.2016
JUDr. Marína Gallová, správca

K026445
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Calypso Invest s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jazerná 200/14, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 027 866
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szabóová
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/52/2015 S 1525
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/52/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Zuzana Szabóová, so sídlom kancelárie: L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty
úpadcu: Calypso Invest s.r.o., IČO: 46 027 866, so sídlom na ul. Jazerná 200/14, 945 01 Komárno, týmto podľa §
28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p., týmto oznamujem, že som po uplynutí
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p., týmto oznamujem, že som po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, zapísala dňa 16.11.2016 do zoznamu pohľadávok pod poradovým č.
95 pohľadávku veriteľa:
- Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, IČO: 215 759, v zastúpení JUDr. Katarína Fabiánová, v celkovej
výške 30,00 EUR.

V Nových Zámkoch dňa 16.11.2016
JUDr. Zuzana Szabóová správca

K026446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bolton Real s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laurinská 18, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 615 200
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 29K/61/2011S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/61/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
úpadcu Bolton Real s.r.o.

Názov:

Bolton Real s.r.o.

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 84774/B
Sídlo:

Laurinská 18, 811 01 Bratislava

IČO:

36 615 200

Miesto konania:

Bratislava

Dátum a čas konania:

14.11.2016
09:00 hod. – 12.00 hod.

Zvolávateľ schôdze:
Ing. Ivo Šafranko
predseda veriteľského výboru

Prítomní:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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BR INVESTMENT s. r. o.
IČO: 43 896 758
Hviezdoslavovo námestie 16, 811 02 Bratislava
zastúpená Mgr. Tomášom Zahradníkom, advokátom, na základe plnej moci
počet hlasov: 1

S.P.A. DEVELOPMENT, s.r.o.
IČO: 35 952 750
Laurinská 18, 811 01 Bratislava
zastúpená Mgr. Andrejom Šabíkom, advokátom, na základe plnej moci
počet hlasov: 1

Ing. Ivo Šafranko
nar.: 16.07.1963
Federátov 6499, 080 01 Prešov
počet hlasov: 1

Zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané predsedom veriteľského výboru za účelom uloženia záväzného
pokynu na speňaženie majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu.

Program zasadnutia veriteľského výboru:
1.Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Schválenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
3. Záver
K bodu 1 programu:
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril Ing. Ivo Šafranko, predseda veriteľského výboru, ktorý v úvode prítomných
privítal a skonštatoval, že sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru s celkovým počtom hlasov 3 počítaných
v súlade s § 38 ods. 2, druhá veta zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), kde každý člen veriteľského výboru má 1 hlas, a teda veriteľský výbor je
uznášaniaschopný vo všetkých bodoch programu.
K bodu 2 programu:
Predmetom zasadnutia veriteľského výboru je schválenie návrhu 1. čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmetom zasadnutia veriteľského výboru je schválenie návrhu 1. čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty zo dňa 08.11.2016, v konkurznej veci úpadcu Bolton Real s.r.o., predloženého JUDr. Jánom Súkeníkom,
správcom konkurznej podstaty úpadcu Bolton Real s.r.o.
V zmysle predloženého návrhu všeobecnú podstatu úpadcu tvoria:
Príjmy:
zostatok
na
účte
úpadcu
ku
dňu
vyhlásenia
konkurzu
vo
výške
360,43
EUR;
nadmerný odpočet poukázaný z Daňového úradu Prievidza vo výške 165,97 EUR /3.Q/2011/;
nadmerný odpočet poukázaný z Daňového úradu Prievidza vo výške 166,45 EUR /4.Q/2011/;
dotácia
účtu
správcom
spolu
vo
výške
32,00
EUR
/20
EUR
+
12
EUR/;
zostatok
pokladne
ku
dňu
vyhlásenia
konkurzu
vo
výške
17,16
EUR;
nadmerný
odpočet
poukázaný
z Daňového
úradu
vo
výške
131,29
EUR
za
4/2012;
súdny poplatok vo výške 59,87 EUR vrátený Okresným súdom Nové Mesto nad Váhom;
nadmerný
odpočet
poukázaný
z Daňového
úradu
vo
výške
3,80
EUR
za
4/2013;
zmluvný poplatok z Obce Horná Streda vo výške 3,00 EUR na základe zmluvy o prevode práv a povinností;
kreditné
úroky
na
účte
vedenom
v ČSOB
a.s.
vo
výške
27,32
EUR;
výťažok zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty vo výške 1.030.000 EUR vzniknutý speňažením nehnuteľností
zapísaných na LV č. 1528, k.ú.: Rakoľuby.
Veriteľský výbor zároveň zohľadnil odpočet odmeny správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
a z predaja majetku všeobecnej podstaty v rámci 1. kola dražby s ohľadom na ustanovenie § 20 ods. 1 písm. f)
vyhlášky č. 665/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR, pričom berie na vedomie, že príjmy
vrátane výťažku zo speňaženia časti majetku všeobecnej podstaty v celkovej výške 1.030.967,29 EUR, ponížené
o sumu pohľadávok proti všeobecnej podstate v celkovej sume 219.551,98 EUR (vrátane odmeny správcu
a súdneho poplatku za konkurzné konanie) a sumu rezervy na budúce pohľadávky proti podstate v sume 5.350
EUR predstavujú sumu vo výške 806.065,31 EUR.
Po krátkej diskusii prijal veriteľský výbor ohľadom tohto bodu programu nasledovné
uznesenie

Veriteľský výbor v súlade s ustanovením § 98 ZKR schvaľuje návrh 1. čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde v Trenčíne pod spis. zn. 29K/61/2011 úpadcu: Bolton Real
s.r.o. Bratislava zo dňa 8.11.2016, ktorý bol zverejnený v obchodnom vestníku č. 218/2016 dňa 14.11.2016.
Hlasovanie:
za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

K bodu 3 programu:

Keďže zo strany členov veriteľského výboru neboli navrhnuté ďalšie otázky na prerokovanie, predseda veriteľského
výboru zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
Zápisnica skončená o 12:00 hod.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predseda veriteľského výboru:
Ing. Ivo Šafranko
(podpis)
JUDr. Ján Súkeník
správca

K026447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nábytok GALAN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R. Štefánika 6, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 741 442
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15//2016/S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok

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

Veriteľ : glaskoch B. Koch jr. GmbH + Co.KG, Industriestraße 23, 33014 Bad Driburg,
Germany DE 125450230
Poradové číslo v zozname pohľadávok: 222
Celková prihlásená suma: 2 693,44 Eur
Právny dôvod : neuhradená FA REA 70564766, dobropis GUT 30087041
Zabezpečenie : nezabezpečená pohľadávka

JUDr. Karol Kovár
správca Nábytok GALAN, s.r.o.
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K026448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: N. S. F. s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jaselská 2420/1, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 843 859
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/56/2014/S 1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/56/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru dňa 24.10.2016

Spisová značka súdneho spisu:

1K/56/2014

Spisová značka správcovského spisu:

1K/56/2014/S1565

Obchodné meno úpadcu:

N.S.F., s r.o.

Sídlo úpadcu:

Jaselská 2420/1, 960 01 Zvolen

IČO úpadcu:

43 843 859

Miesto konania:

Slovenská konsolidačná, a.s.,Cintorínska 21,
Bratislava

Dátum konania:

24.10.2016

Prítomní:

·

•

Predseda VV Slovenská konsolidačná, a.s., zast. Ing. Soňa Kolláriková;

•

Člen VV ÚPSVaR Zvolen, zast. Slovenská konsolidačná, a.s., zast. Ing. Soňa Kolláriková;

Člen VV XKT, s r.o. v zastúpení Róbert Nyiri.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2.
Schválenie Návrhu zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej
podstaty.
1. Záver.

K bodu 1)
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci
členovia VV.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K bodu 2)
V konkurznom konaní úpadcu N.S.F., s r.o., so sídlom Jaselská 2420/1, 960 01 Zvolen, IČO: 43 843 859, bol v OV
č. 182/2016 zo dňa 22.09.2016 zverejnený Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.

Uznesenie:
Veriteľský výbor v konkurznom konaní úpadcu N.S.F., s r.o., so sídlom Jaselská 2420/1, 960 01 Zvolen, IČO:
43 843 859, schvaľuje správcovi konkurznej podstaty úpadcu zoznam pohľadávok proti podstate a návrh
konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.

Výsledky hlasovania jednotlivých členov veriteľského výboru za vyššie uvedené uznesenie:
Veritelia:
Člen veriteľského výboru

Hlasovanie

Účasť

pre účely uznášaniaschopnosti

Slovenská konsolidačná, a.s.
ÚPSVaR Zvolen v zast. SK,a.s.
XKT, s r.o.

ZA
ZA
ZA

Osobne neprítomný
Osobne neprítomný
Osobne neprítomný

V zmysle § 38 ods. 3 ZKR prítomný
V zmysle § 38 ods. 3 ZKR prítomný
V zmysle § 38 ods. 3 ZKR prítomný

ZA: 3 hlasy
PROTI: 0 hlasov
ZDRŽALO SA: 0 hlasov
Uznesenie: prijaté
V zmysle § 38 ods. 2) tretia veta ZKR: na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru. Vzhľadom na skutočnosť, že za prijatie vyššie uvedeného
uznesenia hlasovali všetci členovia veriteľského výboru, veriteľský výbor prijal uznesenie o schválení v znení,
ako je vyššie uvedené.
K bodu 3)
Program zasadnutia VV bol vyčerpaný.
Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne ju doručí Okresnému súdu Banská Bystrica a
správcovi konkurznej podstaty HMG Recovery, k.s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava.

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

91

Obchodný vestník 223/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.11.2016

Predseda VV zasadnutie veriteľského výboru ukončil.

V Bratislave 24.10.2016

Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru:

..................................................................................
Slovenská konsolidačná, a.s.
v zastúpení Ing. Soňa Kolláriková

K026449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prvá metropolitná s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kladnianska 20, 82105 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 961 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/50/2014 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/50/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku 2. OPAKOVANEJ dražby
č. 046/2016
v zmysle § 24 ods. 9 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.
Miesto, dátum a čas vykonania opakovanej dražby:
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava, (objekt
Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Dátum dražby:
Čas vykonania dražby:

16.11.2016
10:00 hod. – 10:09 hod.

Označenie dražby:
druhá opakovaná dražba
Predmet opakovanej dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava II, obec: Bratislava – m.č. Ružinov, katastrálne územie:
Ružinov, zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 7547, a to
konkrétne:
- rodinný dom so súpisným číslom 1513 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. registra „C“ č. 664
o výmere 145 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
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- pozemok parcely registra „C“ č. 664 o výmere 145 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
- pozemok parcely registra „C“ č. 665/1 o výmere 83 m², druh pozemku: záhrady,
- pozemok parcely registra „C“ č. 665/2 o výmere 57 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
(ďalej len ako „predmet opakovanej dražby“).
Práva a záväzky na Predmete opakovanej dražby:
a. Poznamenáva sa oznámenie o začatí výkonu záložného práva V-9065/2012 formou dobrovoľnej dražby
podľa P-2617/14,
b. Poznamenáva sa začatie konkurzu - Rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I č. 8K/50/2014 zo dňa
13.5.2015, P-2006/16,
a. Záložné právo v prospech Tatra banky, a.s. (IČO:00686930), Hodžovo námestie 3, Bratislava podľa
V-9065/2012 zo dňa 23.05.2012.
Dražobník mal vedomosť o existencii nájomnej zmluvy týkajúcej sa Predmetu dražby, ktorá bola uzatvorená dňa
01.02.2016 medzi Navrhovateľom a Nájomcom CRIPATH s.r.o., so sídlom Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno,
IČO: 29 292 387, a ktorá bola uzatvorená na dobu neurčitú, zaniká však najneskôr vydražením Predmetu dražby.
Dražobník mal vedomosť o existencii nájomnej zmluvy týkajúcej sa Predmetu dražby, ktorá bola uzatvorená dňa
01.02.2016 medzi Navrhovateľom a Nájomcom kackovic.com s.r.o., so sídlom Kladnianska 20, 821 05 Bratislava,
IČO: 46 858 695, a ktorá bola uzatvorená na dobu neurčitú, zaniká však najneskôr vydražením Predmetu dražby.
Dražobník mal vedomosť o existencii nájomnej zmluvy týkajúcej sa Predmetu dražby, ktorá bola uzatvorená dňa
01.02.2016 medzi Navrhovateľom a Nájomcom R.S.I. Holding a.s., so sídlom Kladnianska 20, 821 05 Bratislava,
IČO: 46 470 107, a ktorá bola uzatvorená na dobu neurčitú, zaniká však najneskôr vydražením Predmetu dražby.
Opis predmetu opakovanej dražby/ opis stavu predmetu opakovanej dražby:
Rodinný dom so súpisným č. 1513, postavený na parcele č. 664, kat. územie Ružinov (Kladnianska 20)
Rodinný dom sa nachádza na rovinnom území , v zástavbe rodinných domov, bytových domov a občianskej
vybavenosti. Je riešený ako samostatne stojaci, podpivničený, s dvomi nadzemnými podlažiami a sedlovou
strechou. Dom je napojený na všetky inžinierske siete, prístupnosť je po verejnej komunikácii ‐ z Kladnianskej ulice.
Nehnuteľnosť je situovaná vo vnútornej, tichej časti obytného súboru, v blízkosti polyfunkčného objektu Retro, do 10
min. pešo. Predmet opakovanej dražby bol daný do užívania v roku 1995.
Dispozičné riešenie:
Podzemné podlažie je prístupné schodiskom z chodby 1.NP, pozostáva z chodby, ktorá tvorí komunikačný priestor,
technickej miestnosti (kotolne), WC, sprchy, z dvoch menších miestností využívaných ako sklad a archív, miestnosti
s bazénom, ktorá môže byť využívaná aj ako prednášková miestnosť, pretože bazén sa dá prekryť dočasným
záklopom z dreva. Z tejto miestnosti je možný prechod cez vonkajšie schodisko do záhrady.
Zastavaná plocha 1. PP je 95,7 m2.
1. nadzemné podlažie dispozične pozostáva z: hlavného vstupu cez vchodové dvere priamo z asfaltového chodníka
na Kladnianskej ulici, zádveria a malého zakriveného schodiska, vpravo sa nachádza malá miestnosť slúžiaca ako
kancelária. Z chodby vedie dvojramenné schodisko na 2. NP, priamo v smere od vstupu sa vchádza do priestrannej
obývacej izby, odtiaľ je v ľavej časti priamo napojená kuchyňa. V zadnej časti obývacej izby je možný výstup do
exteriéru - záhrady. Do garáže je rovnako vstup z exteriéru ‐ Kladnianskej ulice cez elektronicky ovládané garážové
vráta. Pôvodná garáž bolo zmenšená deliacou stenou a bol vytvorený príručný sklad s priamym prepojením do
stavby ateliéru.
Zastavaná plocha 1. NP je 130,9 m2.
2. Nadzemné podlažie (podkrovie) pozostáva z chodby, štyroch izieb, ktoré sú v súčasnosti využívané ako
kancelárie, ďalej šatníka, priestrannej kúpeľne a WC, balkóna prístupného z dvoch izieb.
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Zastavaná plocha 2. NP je 148,92 m2.
Technicko-konštrukčné riešenie:
Osadenie domu do terénu je v hĺbke do dvoch metrov so zvislou izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti, základové
pásy sú betónové s vodorovnou izoláciou, murivo podzemného podlažia je taktiež betónové, ostatné zvislé nosné
stenové konštrukcie sú murované z keramických tvárnic Porotherm hr. 400mm, deliace steny sú hr. 115 a 150mm.
Stropná konštrukcia nad 1. NP je monolitická a keramická, s rovným podhľadom. Vnútorné omietky sú
vápenno-cementové, hladké, maľby komplet biele alebo tónované. Pokiaľ ide o nášľapné vrstvy podláh prevláda
keramická dlažba (v kuchyni veľkoformátová) a laminátová podlaha, v izbách v podkroví sú drevené parkety,
schodiskové stupne do podkrovia sú z masívneho dreva. Povrchová úprava interiérových dverí je z dýhy alebo sú
celodrevené, v obložkovej zárubni, plné alebo s čiastočným zasklením. Dvere v suteréne sú drevotrieskové
v oceľovej zárubni. Kuchynská linka je nadštandardná so skrinkami po strop, so zabudovanými spotrebičmi,
granitovým drezom a drezovou batériou. Krov je drevený sedlový, úplné klampiarske konštrukcie sú z
pozinkovaného plechu. Fasádna omietka je ušľachtilá silikátová, ryhovaná, od ulice so soklovým keramickým
obkladom. Okná sú drevené (tzv. eurookná) oblúkového tvaru, s izolačným dvojsklom a interiérovými žalúziami, v
podkroví sú použité aj strešné okná zn. Velux. Vchodové dvere sú drevené s čiastočným zasklením. Vykurovanie je
ústredné, teplovodné. Zdrojom tepla je plynový kotol zn. Viessmann, ktorý je umiestnený v suteréne. V obývacej
izbe sa nachádza krb s vyhrievacou vložkou na tuhé palivo, ako aj klimatizačná jednotka (rovnako aj v podkroví a
suteréne je nástenná klimatizačná jednotka). Vykurovacie telesá sú doskové radiátory zn. Korad vrátane
termostatických hlavíc. Elektrická inštalácia je svetelná aj motorická. V dome sa nachádza aj domáci telefón,
elektrické zabezpečovacie zariadenie a kamerový systém, slaboprúd, internet a TV, bleskozvod. Zdrojom teplej
vody je zásobníkový ohrievač zn. Leblanc umiestnený v suteréne.
Príslušenstvo predmetu opakovanej dražby tvorí najmä:
Stavba bez súpisného čísla, postavená na parcele č. 665, nezapísaná na LV
Ide o stavbu „Sklad ‐ prístavba k rodinnému domu“ na účel skladovania antén a rôznych kovových konštrukcií
v zmysle vydaného stavebného povolenia. Dispozične pozostáva z dvoch miestností, z ktorých je jedna v súčasnosti
využívaná ako fotoateliér a druhá ako sklad. Prístup do tejto stavby je z priestoru záhrady alebo z ulice cez garáž.
Sklad je jednopodlažný halový objekt ľahkej kovovej konštrukcie opláštený plechovým obkladom a tepelnou
izoláciou polystyrénom. Je založený na základových pásoch s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti s
oblúkovou plechovou strechou. Vnútorná povrchová úprava je zo sadrokartónu, podlaha je betónová s epoxidovým
náterom, vstupné dvere sú plastové, tepelnoizolačné, interiérové dvere sú drevotrieskové, plné v oceľovej zárubni.
Vykurovanie je zabezpečené prostredníctvom radiátora napojeného na vykurovanie rodinného domu,
elektroinštalácia je svetelná a motorická. Sklad bol daný do užívania v roku 2007.
Zastavaná plocha stavby je 55,66 m2.
Altánok bez súpisného čísla, nezapísaný na LV
Altánok je prevažne drevenej konštrukcie, so strechou, najmä s čiastočnými výplňami stien. Altánok bol daný do
užívania v roku 2007.
Zastavaná plocha altánku je 12,00 m2.
Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.
Cena predmetu opakovanej dražby zistená znaleckým posudkom č. 8/2016 zo dňa 20.03.2016, vyhotoveným
súdnym znalcom Ing. Jurajom Talianom, PhD.:
399.000,- EUR (slovom: tristodeväťdesiatdeväťtisíc EURO)
Označenie dražobníka:
Obchodné meno:
Sídlo:

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
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IČO:

Deň vydania: 22.11.2016

46141 341

IČ DPH:

SK 2023250229

Zapísaná:

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

Licitátor:

JUDr. Jana Živická,
nar.: 15.03.1984, Cintorínska 53, 968 01 Nová Baňa

Cena dosiahnutá vydražením:
289.500,- EUR (slovom: dvestoosemdesiatdeväťtisícpäťsto EUR)

V Bratislave, dňa 16.11.2016

Mgr. Marek Piršel - správca

K026450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Marián Grosoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Debraď 113, 045 01 Debraď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/10/2016 S 791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/10/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca úpadcu Bc. Marián Grosoš, nar. 06.02.1961, bytom Debraď 113, 045 01 Debraď, sp. zn.: 32K/10/2016 v
súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov na účely speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku úpadcu :

motorové vozidlá podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR „ ponukovým konaním ako veci
samostatne “, a to :

Rok
Stav
výroby (km)

ŠPZ / VIN
Značka, typ
KS
691AE

09902057

2007

nezistený

BELARUS

KS652CL VF7GJ9HWCAN505969 Citroen
Berlingo

Hodnota majetku uvedená Minimálna predajná cena v 2.
v súpise všeob. podstaty kole v Eur s DPH = 75%
v Eur s DPH
súpisovej hodnoty

7.000
2010

nezistený

3.000

5.250
2.250
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1. Písomná cenová ponuka na odkúpenie časti majetku úpadcu:
·

musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku

· musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku – preukázanie jeho totožnosti, resp. právnej
subjektivity (meno, priezvisko, bydlisko, podpis fyzickej osoby, fotokópia občianskeho preukazu resp.
obchodné meno, sídlo, IČO, výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, podpis štatutárneho (nych)
zástupcu (cov) právnickej osoby)
·

musí obsahovať presné označenie predmetu kúpy

·

musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách

· musí byť doručená osobne alebo zaslaná poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Andrea Havlátová
Rajczyová, Žižkova 6, 040 01 Košice v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie – Bc. Marián
Grosoš – NEOTVÁRAŤ“ v lehote do 02.12.2016 do 15.00 hodiny (vrátane). Včas doručené ponuky na
adresu kancelárie správcu tento označí dátumom doručenia, časom doručenia a poradovým číslom.
· musí obsahovať doklad, ktorým záujemcovia preukážu zaplatenie zálohy vo výške najmenej
navrhovanej kúpnej ceny v zmysle bodu 2 tohto pokynu

50 % z

2. Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu sú povinní najneskôr ku dňu skončenia lehoty na podanie ponúk zložiť
v prospech účtu úpadcu vedeného vo VÚB, a.s., pobočka Košice, číslo účtu IBAN : SK35 0200 0000 0019 3631
5354, BIC : SUBASKBX zálohu vo výške najmenej 50 % z navrhovanej kúpnej ceny v zmysle písomnej cenovej
ponuky. Prílohou písomného návrhu na odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým záujemcovia
preukážu zaplatenie zálohy. Táto záloha bude neúspešnému záujemcovi vo verejnom ponukovom konaní vrátená.

3. Podrobnosti o predávanom majetku úpadcu môžu záujemcovia získať pri obhliadke ponúkaného majetku úpadcu
po dohode so správcom resp. s úpadcom. Informácie budú poskytované na tel. č. 055/6771044 denne od 9.00 15.00 hod.

4. Na písomné cenové ponuky podané po termíne a na písomné cenové ponuky, ktoré nebudú spĺňať podmienky
v zmysle bodu 1 tohto pokynu sa nebude prihliadať, pokiaľ zástupca veriteľov nerozhodne inak.

5. Ak obdrží správca viac návrhov od jedného záujemcu, bude brať na zreteľ iba jedinú cenovú ponuku, v ktorej je
ponúkaná cena za odkúpenie predmetu predaja najvyššia.

6. Cena predávaného majetku v 2. ponukovom kole je správcom stanovená vo výške 75% z ceny stanovenej
správcom v súpise majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu v zmysle § 77 ods. 3 ZKR. Kúpna cena
speňažovaného majetku úpadcu ponúkaná záujemcami, nemôže byť nižšia ako je stanovená cena pre 2.
ponukové kolo.

7. Úspešným účastníkom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý za predávaný majetok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu ponúkne najvyššiu kúpnu cenu v súlade s bodom 6 tohto pokynu a poskytne
najvýhodnejšie platobné podmienky pri dodržaní podmienok ponukového konania. Správca je oprávnený z dôvodu,
že ponúkaná cena je neprimerane nízka, ponuky so súhlasom zástupcu veriteľov odmietnuť, ak zastáva názor, že
opakovaním zverejnenia ponukového konania docieli efektívnejší predaj.

8. Otváranie obálok s podanými návrhmi na odkúpenie majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu sa
uskutoční v kancelárii správcu za prítomnosti správcu, prípadne aj veriteľského výboru, resp. ním povereného
zástupcu, dňa 05.12.2016 o 10.00 hodine.

9. Vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca v termíne do 10 dní od otvárania obálok.

10. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov
(navrhovateľov kúpnej ceny) má prednosť tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.

11. Správca uzavrie s víťazom ponukového konania kúpnu zmluvu na základe jeho cenovej písomnej ponuky až po
doplatení celej kúpnej ceny. Ak víťaz ponukového konania v lehote určenej správcom nezaplatí kúpnu cenu, na
víťaznú ponuku sa neprihliada a majetok úpadcu môže byť len so súhlasom zástupcu veriteľov ponúknutý
záujemcovi s druhou najvyššou písomnou cenovou ponukou.

12. Po uzavretí zmluvy správca protokolárne odovzdá majetok kupujúcemu.

13. Správca je oprávnený prijať alebo odmietnuť predložené ponuky, verejné ponukové konanie vyhodnotiť ako
neúspešné, prípadne toto konanie zrušiť, iba so súhlasom zástupcu veriteľov.

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K026451
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ingrid Mistríková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jelenecká 7/7195, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27K/14/2016 S 1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/14/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca konkurznej podstaty úpadcu : Ing. Ingrid Mistríková, nar. 31.03.1968 na, bytom Nitrianske Hrnčiarovce,
Jelenecká č. 7/7195 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra pod číslom konania 27K/14/2016
zvoláva v súlade s ustanovením § 34 ods.2 zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
(ďalej len „ZKR“) schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 13.12.2016 (utorok) o 10.00 hod. v kancelárii
správcu na adrese: L. Kassáka 8 v Nových Zámkoch. Tel. kontakt na správcu je 0903 427 890, email:
kulichj@mail.t-com.sk
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Program schôdze je nasledovný:
1. Prezentácia, otvorenie schôdze veriteľov,
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Záver.
Právo účasti na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má
veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti.
Veritelia fyzické osoby sú povinní pri prezentácii predložiť doklad totožnosti, veritelia právnické osoby aktuálny výpis
z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho
orgánu. Zástupcovia veriteľov sú povinní predložiť plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad
totožnosti.

V Nových Zámkoch 16. 11.2016
Ing. Jozef Kulich, správca

K026452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AL - OCELL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvetoslavov 181, 930 41 Kvetoslavov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 391 931
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25R/2/2016S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25R/2/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica č. 2 zo zasadnutia veriteľského výboru
dlžníka AL - OCELL, s.r.o. v reštrukturalizácii,
so sídlom: Kvetoslavov 181 , 930 41 Kvetoslavov,
IČO: 31 391 931
podľa ustanovenia § 128 ods. 5 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v aktuálnom znení (ďalej
ZKR)
Miesto konania: Za Kasárňou 1, Bratislava, 831 03, kanc.č.311, 3.posch.
Dátum konania: 11.11.2016
Začiatok konania: 15,00 hod.
Prítomní:
- členovia veriteľského výboru:
AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Roman Röth,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Peter Marčičiak
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Stanovisko veriteľského výboru k reštrukturalizačnému plánu
3. Záver
AD 1.
Otvorenie druhého zasadnutia veriteľského výboru vykonal a prítomných privítal predseda veriteľského výboru,
pričom prítomných poučil o ich právach a povinnostiach podľa príslušných ustanovení Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii.
AD 2.
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že dlžník v zmysle ustanovení § 143 ZKR predložil dňa 30.10.2016
návrh reštrukturalizačného plánu – verzia 1 predsedovi a taktiež všetkým členom veriteľského výboru. V zmysle §
144 ods. 1 ZKR veriteľský výbor rozhodne do 15 dní od predloženia reštrukturalizačného plánu o schválení,
zamietnutí alebo prepracovaní plánu. Ak má veriteľský výbor k návrhu plánu výhrady, môže určiť predkladateľovi
plánu lehotu nie dlhšiu ako 15 dní na jeho prepracovanie.
Na základe uvedeného predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru o definovanie
svojich pripomienok k reštrukturalizačnému plánu.
Vzhľadom na priebeh rokovania veriteľského výboru vyzval následne predseda veriteľského výboru na
hlasovanie o prepracovaní návrhu reštrukturalizačného plánu – verzia 1 v lehote 15 dní.
Hlasovanie:
ZA: 3 veritelia
PROTI: 0 veriteľov
ZDRŽAL SA: 0 veriteľov
V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné
UZNESENIE č. 02-VV- 25R/2/2016
Veriteľský výbor predložený návrh reštrukturalizačného plánu – verzia 1 vracia predkladateľovi plánu na
prepracovanie. Veriteľský výbor určuje predkladateľovi plánu lehotu nie dlhšiu ako 15 dní na prepracovanie
reštrukturalizačného plánu v zmysle pripomienok členov veriteľského výboru.
AD 3.
Na záver rokovania sa prítomní dohodli na nasledovných termínoch predloženia reštrukturalizačného plánu
a konania nasledovného zasadnutia veriteľského výboru. Druhé zasadnutie veriteľského výboru ukončil o 16,00
hod. jeho predseda, ktorý prítomným poďakoval za ich účasť, pričom správcovi uložil povinnosť zverejnenia tejto
zápisnice, ako aj prijatého uznesenia 02-VV- 25R/2/2016 zákonným spôsobom v zmysle ustanovenia § 128 ods. 5
ZKR v Obchodnom vestníku.
V Bratislave, 11.11.2016
...........................................................
predseda veriteľského výboru
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Roman Röth

K026453
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Nagyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žihárec 147, 925 83 Žihárec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.2.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 25K/24/2016 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/24/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Václav Sosna, správca konkurznej podstaty úpadcu Eva Nagyová, nar. 21.2.1966, 925 83 Žihárec 147,
oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z., že na základe prihlášky doručenej správcovi
dňa 16.11.2016 po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty správca zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky
veriteľa: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 792 752. Veriteľ si prihláškou
uplatnil 3 pohľadávky. Celková prihlásená suma týchto pohľadávok predstavuje spolu 3.124,37 eur.
V Skalici dňa 16.11.2016
JUDr. Václav Sosna, správca

K026454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Radoslav Tužinský BADGER
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 1361/50, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 992 567
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/34/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/34/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca v súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii zverejňuje zapísanie pohľadávky
do zoznamu pohľadávok:
Veriteľ

IČO

Ulica

číslo

Obec

Obecné lesy Ľubietová, spol. s r.o.

31 579 043

J.J. Kmeťa

90/92 Ľubietová

PSČ

Prihlásená suma – Celková suma

976 55 1.818,29 EUR

SKP, k.s. správca úpadcu Ing. Radoslav Tužinský BADGER

K026455
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krajčovič Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.O.BOX 98, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/31/2016 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/31/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Deň
zápisu

Dôvod zápisu Označenie majetku

Súpisová
hodnota

16.11.2016

Preddavok na úhradu nákladov konkurzu, na základe
Iná majetková
uznesenia Okresného súdu Trnava zo dňa 08.11.2016, č.k. 663,88 €
hodnota
25K/31/2016-101

Poznámka

Deň
vylúčenia

Dôvod
vylúčenia

K026456
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Spoločné roľnícke družstvo Nenince
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 131/76, 991 26 Nenice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 628 583
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/54/2014 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/54/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:
FARMAVET, s.r.o., Ul. Sklabinská 20, 036 01 Martin, pričom nezabezpečená pohľadávka je zapísaná v zozname
pohľadávok pod č. 157 až 190 v celkovej sume 2136,63 EUR.
V Banskej Bystrici dňa 16.11.2016
Ing. Marián Holúbek, správca

K026457
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Čičó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bošáca 106, 913 07 Bošáca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1958
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/42/2015 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/42/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. správca úpadcu Karol Čičó, nar. 31.01.1958, bytom Bošáca
106, 913 07 Bošáca, týmto v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti
podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Consumer Finance Holding, a.s.
Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Consumer Finance Holding, a.s.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
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 223/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.11.2016

Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
v súlade s ustanovením § 96 ods. 3 ZKR oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do 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.

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

K026458
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REVO, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žriedlová 11, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 575 011
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kališka
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 0401 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/43/2015 S1743
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/43/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Uznesením Okresného súdu Košice I č. k.: 31K/43/2015 – 111 zo dňa 28. septembra 2015 súd vyhlásil konkurz na
majetok úpadcu REVO, s.r.o., so sídlom Žriedlová 11, 040 01 Košice, IČO: 36 575 011, pričom ma zároveň
ustanovil za správcu majetku úpadcu (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR
dňa 5. októbra 2015, v čiastke OV 190/2015 a účinným sa stalo dňa 6. októbra 2015.
JUDr. Tomáš Kališka, správca majetku úpadcu REVO, s.r.o. v konkurze, sídlom Žriedlová 11, 040 01 Košice, IČO:
36 575 011, týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že do zoznamu pohľadávok
zapísal nasledovné pohľadávky veriteľa uplatnené prihláškou doručenou správcovi po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty:
Veriteľ
Marinček s.r.o., sídlom Pod kalváriou 16, Topoľčany,
IČO: 45 339 325

Por. č.
1
2
3

Poradie
iná pohľadávka
iná pohľadávka

Celková suma
1.313,66 €
1.606,47 €

Dátum doručenia
16.11.2016
16.11.2016

iná pohľadávka

3.008,25 €

16.11.2016

4

iná pohľadávka

449,86 €

16.11.2016

Poučenie:
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, 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 rozvrh 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).
V Košiciach, dňa 16. novembra 2016
JUDr. Tomáš Kališka, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K026459
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

Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec
Druh hnuteľnej veci: motorové vozidlo
Značka: NV, Volkswagen Crafter
EVČ: MY-484AV
VIN: WV1ZZZ2EZC6018446
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisná hodnota majetku: 1.000,- €
Deň sporného zápisu: 16.11.2016
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

Mgr. Robert Antal
správca

K026460
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miroslav Gažo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B. Němcovej 1710/8, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szabóová
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/28/2014 S 1525
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/28/2014
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

V Obchodnom vestníku č.242/2014, zo dňa 18.12.2014 bol zverejnený súpis oddelenej podstaty majetku
úpadcu Ing. Miroslav Gažo, nar. 19.10.1959, bytom Ul. B. Němcovej 1710/8, 934 01 Levice. Oznamujem
preradenie súpisovej položky č.4 zo súpisu oddelenej podstaty majetku do súpisu všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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preradenie súpisovej položky č.4 zo súpisu oddelenej podstaty majetku do súpisu všeobecnej podstaty
majetku a to:
Súpisová položka č.4– nehnuteľný majetok
Kat.územie: Horša
Obec: Levice
Okres: Levice
List vlastníctva č.504
pozemok parc. reg „C-KN“ parc.č. 94/1
druh stavby: ostatné plochy
výmera: 804 m2
vlastník: Ing. Miroslav Gažo a Ing. Eva Gažová, rod. Franeková
spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová hodnota majetku: 30 000€

V Nových Zámkoch dňa 16.11.2016
JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K026461
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimíra Mattertajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kríková 8696/10, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/37/2015 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/37/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Vec: Výpis z evidencie pohľadávok proti oddelenej podstate v konkurznej veci vedenej pod č. 8K/37/2015
a Oznam správcu konkurznej podstaty o zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Mgr. Marek Piršel - správca konkurznej podstaty úpadcu: Vladimíra Mattertajová, nar. 24.05.1970, bytom: Kríková
8696/10, 821 07 Bratislava (ďalej len „Úpadca“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava
I pod sp.zn. 8K/37/2015, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii zostavil zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené
z majetku zaradeného do oddelenej podstaty a z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej
podstaty, a to konkrétne:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve Úpadcu, v podiele 1/2, nachádzajúca sa v okrese: Bratislava II, obec:
Bratislava – m.č. Vrakuňa, kat. územie: Vrakuňa, zapísané Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, na LV
č. 3130, a to konkrétne:

·

byt č. 48 nachádzajúci sa na 9 p. bytovky Kríková 4, 6, 8, 10, 12, 14 so súpisným číslom 8696, vchod:
Kríková 10 v Bratislave (ďalej len „Dom“), postavený na pozemkoch parc. registra "C" č. 631/58 o výmere
186 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, parcely registra „C“ č. 631/59 o výmere 186 m2, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, parcely registra „C“ č. 631/60 o výmere 187 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, parcely registra „C“ č. 631/61 o výmere 250 m2, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, parcely registra „C“ č. 631/62 o výmere 211 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria, parcely registra „C“ č. 631/63 o výmere 195 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
parcely registra „C“ č. 631/64 o výmere 185 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, parcely
registra „C“ č. 631/65 o výmere 188 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, parcely registra „C“ č.
631/66 o výmere 206 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a parcely registra „C“ č. 631/67 o
výmere 204 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „Pozemok“), spolu so
spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a k Pozemkom o veľkosti
8271/1153873, (ďalej len ako „Nehnuteľnosť“)

zabezpečeného veriteľa:
- Tatra banka, a.s., so sídlom: Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, zapísaným
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B (ďalej len „Zabezpečený
veriteľ“).

Správca zároveň týmto oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa.

Poučenie:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

Mgr. Marek Piršel - správca

K026462
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Babušák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Žabkov 273/8, 974 01 Riečka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.8.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K 28/2016 S519
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 4K 28/2016 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 28/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca ponúka v prvom kole ponukového konania na predaj motorové vozidlo úpadcu, a to:

Por.
Popis hnuteľnej veci
č.
1.

Približný
výroby

Osobné motorové vozidlo AUDI A6, VIN: WAUZZZ4F28N008919,
2007
TEČ: BB-361EY

rok

Poznámka (zabezpečovacie
súdny spor)

právo, Hodnota
v€

Vozidlo má najazdených 297.629 km

9.000,-

Ďalšie informácie je možné získať na telefónnom čísle 048/4700060. Záujemcovia môžu ponuky zasielať do 10 dní
odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: JUDr. Ivan Kotleba, správca, Kukučínova 18, 974 01 Banská
Bystrica, v zalepenej obálke s označením „KONKURZ, 4K 28/2016, NEOTVÁRAŤ“.
V ponuke musí byť záujemcom urobený návrh kúpnej ceny v eurách. Záujemcovia musia k ponuke predložiť výpis
z obchodného, živnostenského alebo iného obdobného registra vo fotokópii nie starší ako šesť mesiacov alebo
fotokópiu občianskeho preukazu v prípade záujemcu fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom (alebo fyzických osôb
manželov s BSM nezrušeným počas trvania manželstva).
Budúcim vlastníkom speňažovaného majetku sa môže stať len osoba, ktorá ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Správca a zástupca veriteľov v danom konkurznom konaní si vyhradzuje právo odmietnuť ktorúkoľvek alebo všetky
ponuky, a to bez povinnosti informovať o danej skutočnosti záujemcu.

JUDr. Ivan Kotleba, správca

K026463
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aleš Malina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčkova 14, 811 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Kubriková, PhD.
Sídlo správcu:
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/28/2016 S1587
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/28/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote bola dňa 7.10.2016 doručená súhrnná
prihláška nezabezpečených pohľadávok do konkurzu veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829
90 Bratislava, podľa poradia 1. až. 3. v celkovej výške 7.102,39,- EUR, prihlásené poradie E, právny dôvod:
Pohľadávka z titulu nezaplatenia dlžnej sumy.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K026464
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zberné suroviny a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kragujevská 3, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 701 986
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1R/1/2016 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1R/1/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu zahraničnému veriteľovi o popretí pohľadávky
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. so sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO:
36 865 265, IČO: 36 865 265, zn. správcu: S 1436 (ďalej len „Správca“) v právnej veci konkurzu vyhláseného na
majetok úpadcu Zberné suroviny a.s., so sídlom Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 35 701 986 (ďalej len
„Úpadca“) týmto súlade s ust. § 29 ods. 8 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje zahraničnému veriteľovi USŁUGI
TRANSPORTOWE Krzysztof Ustaszewski, so sídlom Zaruzie 28A, 18-413 Miastkowo, Poľsko (ďalej len
„Veriteľ“) popretie pohľadávky:
Dňa 02.09.2016 si Veriteľ prihlásil pohľadávku v nasledovnom rozsahu:
Pohľadávka č. 1:
-

vo výške istiny: 580,- EUR, celkovej sume: 580,- EUR.

Správca zapísal pohľadávku Veriteľa do zoznamu pohľadávok nasledovne:
·

pod por.č. 218 vo výške istiny: 580,- EUR, celkovej sume: 580,- EUR.

Správca si týmto dovoľuje Veriteľovi oznámiť popretie jeho pohľadávky zapísanej v zozname pohľadávok
v nasledovnom rozsahu:
·

pohľadávka pod por. č. 218:
·

čo do poradia:

popreté poradie: A, uznané poradie: E;

Dôvodom popretia pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok pod por. č. 218, čo do poradie je:
Správca popiera pohľadávku čo do jej poradia, nakoľko pohľadávka Veriteľa bola do konkurzu prihlásená
ako prednostná pohľadávku z reštrukturalizačného konania, t.j. poradie a), pričom Správca má z vlastného
šetrenia za to, že prihlásená pohľadávka je pohľadávkou z obchodného styku – služby, ktorá vznikla dňa
20.04.2015, a teda sa nejedná o prednostnú pohľadávku v zmysle ustanovenia § 120 ods. 4 ZKR, keďže
nevznikla v súvislosti s prevádzkovaním podniku dlžníka počas reštrukturalizačného konania. Správca
uznáva poradie e), t.j. iná pohľadávka.

V Žiline dňa 10.11.2016

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K026465
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Torma - TEEL STUDIO
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíčska 17, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 394 970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Griščik
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 25, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/18/2016 S1191
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/18/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Jozef Griščik, správca úpadcu Ladislav Torma – TEEL STUDIO, so sídlom Holíčska 17, 851 05 Bratislava,
IČO: 17 394 970, zvoláva v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej iba „ZKR“) prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 03.01.2017 o 13:00 hod. v sídle správcu:
Hviezdoslavovo nám. 25, 811 02 Bratislava. Prezentácia veriteľov sa začne o 12:30 hod.

Predmet rokovania schôdze veriteľov:

1. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania

2. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok

3. Voľba veriteľského výboru

4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR

Pri prezentácii veritelia, resp. osoby za nich konajúce, predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis
z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie
a dokladom totožnosti.

V Bratislave dňa 16.11.2016
JUDr. Jozef Griščik, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K026466
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BARTOLOMEI FINANCE, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 791 641
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Petrán
Sídlo správcu:
Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/73/2009 S353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/73/2009
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty úpadcu BARTOLOMEI FINANCE a. s.
Okresný súd Bratislava I uznesením 2K/73/2009 zo dňa 29.03.2010 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
BARTOLOMEI FINANCE, a. s., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 35 791 641 a ustanovil ma za správcu
konkurznej podstaty. Rozhodnutie súdu bolo zverejnené dňa 01.04.2010 v Obchodnom vestníku č.63B/2010 a
nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 20.04.2010.
V aktualizovanom zozname pohľadávok ku dňu zostavenia konečného rozvrhu je zapísaných1652 pohľadávok 984
nezabezpečených veriteľov v celkovej zistenej sume 9.264.700,55 €.
Do súpisu všeobecnej podstaty boli zapísané nasledovné položky:
1. Peňažné prostriedky na účte úpadcu č.175745434/0900 - súpisová hodnota majetku 1 356,85 € (OV č.
88B/2010 zo dňa 10.05.2010)
2. Pohľadávka voči dlžníkovi Ing. Andrei Bartolomei zo zmluvy o prevode cenných papierov – súpisová
hodnota majetku 9 450 000,00 € (OV č. 88B/2010 zo dňa 10.05.2010)
3. Sofware BFX (zostatková hodnota podľa účtovníctva) - súpisová hodnota 54 898,19 €
(OV č. 88B/2010 zo dňa 10.05.2010) – položka vylúčená zo súpisu (OV č.176/2016 zo dňa 13.09.2016)
1. Nepoužitý preddavok na odmenu predbežného správcu - súpisová hodnota majetku 663,88 €
2. Vrátené poistné VŠZP - súpisová hodnota majetku 2 793,33 € (OV č. 24B/2011 zo dňa 04.02.2011)
3. Pohľadávka proti Slovenskej republike – MF SR, uplatnená úpadcom na súde z titulu zodpovednosti za
škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom – súpisová hodnota majetku 144 181 279,09 € (OV č.
26/2012 zo dňa 07.02.2012) – položka vylúčená zo súpisu (OV č. 176/2016 zo dňa 13.09.2016)
4. Peňažné plnenia na účet úpadcu – splátky dlhu Pavlíková (17 x 7,00 €) – súpisová hodnota majetku 133,00
€ (OV č. 176/2016 zo dňa 13.09.2016)
5. Peňažné plnenia na účet úpadcu – splátky dlhu Michalová (30 x 2,00 €) – súpisová hodnota majetku 66,00
€ (OV č. 176/2016 zo dňa 13.09.2016)
Celkový výťažok zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty:
Peniaze na účte úpadcu ku dňu konania prvej schôdze veriteľov .......................................

1.356,85 €

Nepoužitý preddavok na odmenu predbežného správcu .....................................................

992,82 €

Vrátené poistné VŠZP uhradené úpadcom po vyhlásení konkurzu ....................................

2.793,33 €

Došlé platby na účet úpadcu: Pavlíková 17 x 7,- €, spolu v sume ......................................

133,00 €

Došlé platby na účet úpadcu: Michalová 30 x 2,- €, spolu v sume .....................................

60,00 €

Výťažok zo speňaženia pohľadávky voči A. Bartolomeiovi v 4.kole VPK ............................ 3.000,00 €
Celkový výťažok zo speňaženia majetku .................................................................................. 8 336,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávky proti všeobecnej podstate:

Dôvod

Suma

01. Odmena správcu do 1. schôdze veriteľov ...................................................................... 3 319,39 €
02. DPH 19% z odmeny správcu 3 319,39 € (§ 10 vyhl. č. 665/2005 Z. z.) .....................

630,68 €

03. Odmena za spísanie not. zápisnice o uznaní dlhu A. Bartolomeiom ........................ 1 790,11 €
04. Odplata za vyhotovenie účtovných závierok a daňových priznaní
za účtovné obdobia 2010 – 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

........................................ 1 440,00 €

05. Bankové poplatky 2010 – 2016 .........................................................................................

235,30 €

06. Odmena správcu z výťažku zo speňaženia judikovanej pohľadávky
po uplatnení odporovacieho práva (25% zo sumy 3000 € + 20% DPH) .....................

900,00 €

07. Poštové výdavky 2010 – 2016 ...........................................................................................

247,55 €

08. Administratívne výdavky 2010 - 2016 .................................................................................

380,00 €

Pohľadávky proti všeobecnej podstate spolu ........................................................................ 8 943,03 €
Oznam správcu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh konečného výťažku zo
všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku 176/2016 zo dňa 13.09.2016 (K021047). Dotknuté
osoby podľa § 96 ods. 3 ZKR nevzniesli žiadne námietky proti vyššie uvedenému zoznamu pohľadávok proti
podstate. Ku dňu zostavenia konečného rozvrhu boli právoplatne ukončené všetky súdne spory súvisiace
s konkurzom.

Suma určená pre konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty:
Príjem zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty .........................................................
Pohľadávky proti podstate – pol. 01-06 spolu 8 315,48 € (100% uspokojenie) ...........
Pohľadávky proti podstate – pol. 06-07 spolu 627,55 € - čiast. uspokojenie v sume ...

8 336,00 €
8 315,48 €
20,52 €

Výťažok na rozdelenie veriteľom ............................................................................................

0,00 €

Z konečného rozvrhu vyplýva, že dosiahnutý výťažok zo speňaženia majetku úpadcu BARTOLOMEI FINANCE a. s.
nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate, t. j. zistené pohľadávky nezabezpečených veriteľov v celkovej
sume 9.264.700,55 € nie sú uspokojené ani čiastočne.
V Bratislave 16.11.2016
JUDr. Peter Petrán, správca
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K026467
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zberné suroviny a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kragujevská 3, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 701 986
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1R/1/2016 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1R/1/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.

Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľov doručených po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:

1. pohľadávka veriteľa BaK TRANS, s.r.o., Hrádza 48/31, 976 57 Michalová, IČO: 45 388 229 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 324,- EUR;

2. pohľadávka veriteľa BaK TRANS, s.r.o., Hrádza 48/31, 976 57 Michalová, IČO: 45 388 229 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej výške 456,- EUR;

3. pohľadávka veriteľa BaK TRANS, s.r.o., Hrádza 48/31, 976 57 Michalová, IČO: 45 388 229 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 3 v celkovej výške 360,- EUR;

4. pohľadávka veriteľa BaK TRANS, s.r.o., Hrádza 48/31, 976 57 Michalová, IČO: 45 388 229 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 4 v celkovej výške 228,- EUR;

5. pohľadávka veriteľa BaK TRANS, s.r.o., Hrádza 48/31, 976 57 Michalová, IČO: 45 388 229 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 5 v celkovej výške 60,- EUR;

6. pohľadávka veriteľa BaK TRANS, s.r.o., Hrádza 48/31, 976 57 Michalová, IČO: 45 388 229 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 6 v celkovej výške 348,- EUR;

7. pohľadávka veriteľa Eco-Pack, a.s., Budovateľská 50, Prešov, IČO: 36 462 241 prihlásená samostatnou
prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 499,20 EUR;

8. pohľadávka veriteľa KORA, a.s., Zlatovská 27, Trenčín, IČO: 36 321 761 prihlásená samostatnou
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8. pohľadávka veriteľa KORA, a.s., Zlatovská 27, Trenčín, IČO: 36 321 761 prihlásená samostatnou
prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 261,07 EUR;

9. pohľadávka veriteľa PO CAR, s.r.o., Cintorínska 550/11, Stropkov, IČO: 31 693 989 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 678,36 EUR;

10. pohľadávka veriteľa PO CAR, s.r.o., Cintorínska 550/11, Stropkov, IČO: 31 693 989 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej výške 521,70 EUR;

11. pohľadávka veriteľa PO CAR, s.r.o., Cintorínska 550/11, Stropkov, IČO: 31 693 989 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 3 v celkovej výške 135,91 EUR;

12. pohľadávka veriteľa PO CAR, s.r.o., Cintorínska 550/11, Stropkov, IČO: 31 693 989 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 4 v celkovej výške 17,46 EUR;

13 pohľadávka veriteľa PO CAR, s.r.o., Cintorínska 550/11, Stropkov, IČO: 31 693 989 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 5 v celkovej výške 17,29 EUR;

14. pohľadávka veriteľa PH KONZULTA, s.r.o., Zlatovská 27, Trenčín, IČO: 36 330 591 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 980,82 EUR;

15. pohľadávka veriteľa PH KONZULTA, s.r.o., Zlatovská 27, Trenčín, IČO: 36 330 591 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej výške 1.692,93 EUR;

16. pohľadávka veriteľa PH KONZULTA, s.r.o., Zlatovská 27, Trenčín, IČO: 36 330 591 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 3 v celkovej výške 399,82 EUR;

17. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 62,06 EUR;

18. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej výške 1,15 EUR;

19. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 3 v celkovej výške 6,55 EUR;

20. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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20. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 4 v celkovej výške 3,28 EUR;

21. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 5 v celkovej výške 4,37 EUR;

22. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 6 celkovej výške 12,60 EUR;

23. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 7 celkovej výške 1,90 EUR;

24. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 8 celkovej výške 1,54 EUR;

25. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 9 celkovej výške 15,76 EUR;

26. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 10 celkovej výške 4,37 EUR;

27. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 11 celkovej výške 1,62 EUR;

28. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 12 celkovej výške 3,02 EUR;

29. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 13 celkovej výške 3,24 EUR;

30. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 14 celkovej výške 5,71 EUR;

31. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 15 celkovej výške 13,25 EUR;

32. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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32. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 16 celkovej výške 6,67 EUR;

33. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 17 celkovej výške 4,18 EUR;

34. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 18 celkovej výške 4,37 EUR;

35. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 19 celkovej výške 1,80 EUR;

36. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 20 celkovej výške 10,92 EUR;

37. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 21 celkovej výške 39,31 EUR;

38. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 22 celkovej výške 2,50 EUR;

39. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 23 celkovej výške 4,37 EUR;

40. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 24 celkovej výške 2,24 EUR;

41. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 25 celkovej výške 1,58 EUR;

42. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 26 celkovej výške 0,53 EUR;

43. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 27 celkovej výške 0,26 EUR;

44. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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44. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 28 celkovej výške 4,62 EUR;

45. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 29 celkovej výške 0,26 EUR;

46. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 30 celkovej výške 0,53 EUR;

47. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 31 celkovej výške 0,53 EUR;

48. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 32 celkovej výške 0,26 EUR;

49. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 33 celkovej výške 1,02 EUR;

50. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 34 celkovej výške 0,66 EUR;

51. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 35 celkovej výške 2,38 EUR;

52. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 36 celkovej výške 0,53 EUR;

53. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 37 celkovej výške 0,48 EUR;

54. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 38 celkovej výške 0,40 EUR;

55. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 39 celkovej výške 2,38 EUR;

56. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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56. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 40 celkovej výške 1,68 EUR;

57. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 41 celkovej výške 0,26 EUR;

58. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 42 celkovej výške 1,06 EUR;

59. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 43 celkovej výške 2,38 EUR;

60. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 44 celkovej výške 0,92 EUR;

61. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 45 celkovej výške 0,55 EUR;

62. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 46 celkovej výške 1,98 EUR;

63. pohľadávka veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 47 celkovej výške 0,26 EUR;

64. pohľadávka veriteľa Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, Bratislava, IČO: 36 284 831
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 celkovej výške
1.840,26 EUR;

65. pohľadávka veriteľa VEPOS, spol. s r.o., Štúrova 516/1, Vráble, IČO: 36 519 821 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 celkovej výške 55,44 EUR;

66. pohľadávka veriteľa VEPOS, spol. s r.o., Štúrova 516/1, Vráble, IČO: 36 519 821 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 celkovej výške 35,28 EUR;

67. pohľadávka veriteľa VEPOS, spol. s r.o., Štúrova 516/1, Vráble, IČO: 36 519 821 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 3 celkovej výške 52,56 EUR;

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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68. pohľadávka veriteľa VEPOS, spol. s r.o., Štúrova 516/1, Vráble, IČO: 36 519 821 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 4 celkovej výške 366,24 EUR;

69. pohľadávka veriteľa VEPOS, spol. s r.o., Štúrova 516/1, Vráble, IČO: 36 519 821 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 5 celkovej výške 113,76 EUR;

70. pohľadávka veriteľa VEPOS, spol. s r.o., Štúrova 516/1, Vráble, IČO: 36 519 821 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 6 celkovej výške 41,76 EUR;

71. pohľadávka veriteľa VEPOS, spol. s r.o., Štúrova 516/1, Vráble, IČO: 36 519 821 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 7 celkovej výške 261,12 EUR;

72. pohľadávka veriteľa ŽP EKO QELET, a.s., Československej armády 1694, Martin, IČO: 36 421 120
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 celkovej výške 333,72 EUR;

73. pohľadávka veriteľa AreaServis, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 46 576 444 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 celkovej výške 382,66 EUR;

74. pohľadávka veriteľa AreaServis, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 46 576 444 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 celkovej výške 498,65 EUR;

75. pohľadávka veriteľa AreaServis, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 46 576 444 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 3 celkovej výške 1.367,68 EUR;

76. pohľadávka veriteľa AreaServis, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 46 576 444 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 4 celkovej výške 209,76 EUR;

77. pohľadávka veriteľa AreaServis, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 46 576 444 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 5 celkovej výške 276,81 EUR;

78. pohľadávka veriteľa AreaServis, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 46 576 444 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 6 celkovej výške 65,69 EUR;

79. pohľadávka veriteľa AreaServis, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 46 576 444 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 7 celkovej výške 428,08 EUR;

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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80. pohľadávka veriteľa AreaServis, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 46 576 444 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 8 celkovej výške 223,50 EUR;

81. pohľadávka veriteľa Oľga Vencelová- VEGA, A.Hlinku 20, Žiar nad Hronom, IČO: 30 464 480 prihlásená
samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 celkovej výške 907,70 EUR;

82. pohľadávka veriteľa Oľga Vencelová- VEGA, A.Hlinku 20, Žiar nad Hronom, IČO: 30 464 480 prihlásená
samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 2: pohľadávka č. 2 celkovej výške 116,38 EUR;

83. pohľadávka veriteľa Oľga Vencelová- VEGA, A.Hlinku 20, Žiar nad Hronom, IČO: 30 464 480 prihlásená
samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 3: pohľadávka č. 3 celkovej výške 183,24 EUR;

84. pohľadávka veriteľa Oľga Vencelová- VEGA, A.Hlinku 20, Žiar nad Hronom, IČO: 30 464 480 prihlásená
samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 4: pohľadávka č. 4 celkovej výške 101,16 EUR;

85. pohľadávka veriteľa Oľga Vencelová- VEGA, A.Hlinku 20, Žiar nad Hronom, IČO: 30 464 480 prihlásená
samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 5: pohľadávka č. 5 celkovej výške 134,81 EUR;

86. pohľadávka veriteľa Oľga Vencelová- VEGA, A.Hlinku 20, Žiar nad Hronom, IČO: 30 464 480 prihlásená
samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 6: pohľadávka č. 6 celkovej výške 286,85 EUR;

87. pohľadávka veriteľa Oľga Vencelová- VEGA, A.Hlinku 20, Žiar nad Hronom, IČO: 30 464 480 prihlásená
samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 7: pohľadávka č. 7 celkovej výške 536,38 EUR;

88. pohľadávka veriteľa Oľga Vencelová- VEGA, A.Hlinku 20, Žiar nad Hronom, IČO: 30 464 480 prihlásená
samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 8: pohľadávka č. 8 celkovej výške 841,61 EUR;

89. pohľadávka veriteľa Oľga Vencelová- VEGA, A.Hlinku 20, Žiar nad Hronom, IČO: 30 464 480 prihlásená
samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 9: pohľadávka č. 9 celkovej výške 625,94 EUR;

90. pohľadávka veriteľa Oľga Vencelová- VEGA, A.Hlinku 20, Žiar nad Hronom, IČO: 30 464 480 prihlásená
samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 10: pohľadávka č. 10 celkovej výške 720,79 EUR;

91. pohľadávka veriteľa Oľga Vencelová- VEGA, A.Hlinku 20, Žiar nad Hronom, IČO: 30 464 480 prihlásená
samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 11: pohľadávka č. 11 celkovej výške 151,96 EUR;

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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92. pohľadávka veriteľa OLYMPS DOOR, s.r.o., Á.Jedlíka 4544, Komárno, IČO: 47 254 998 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 celkovej výške 271,20 EUR;

93. pohľadávka veriteľa OLYMPS DOOR, s.r.o., Á. Jedlíka 4544, Komárno, IČO: 47 254 998 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 celkovej výške 28,50 EUR;

94. pohľadávka veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36 403 008
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 3: pohľadávka č. 1 celkovej výške
501,83 EUR;

95. pohľadávka veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36 403 008
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 3: pohľadávka č. 2 celkovej výške
339,82 EUR;

96. pohľadávka veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36 403 008
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 3: pohľadávka č. 3 celkovej výške
247,15 EUR;

97. pohľadávka veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36 403 008
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 3: pohľadávka č. 4 celkovej výške
297,15 EUR;

98. pohľadávka veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36 403 008
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 3: pohľadávka č. 5 celkovej výške
222,78 EUR;

99. pohľadávka veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36 403 008
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 3: pohľadávka č. 6 celkovej výške
392,66 EUR;

100. pohľadávka veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36 403 008
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 3: pohľadávka č. 7 celkovej výške
95,97 EUR;

101. pohľadávka veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36 403 008
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 3: pohľadávka č. 8 celkovej výške
166,37 EUR;

102. pohľadávka veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36 403 008
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 3: pohľadávka č. 9 celkovej výške
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 3: pohľadávka č. 9 celkovej výške
107,11 EUR;

103. pohľadávka veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36 403 008
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 3: pohľadávka č. 10 celkovej výške
81,87 EUR;

104. pohľadávka veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36 403 008
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 3: pohľadávka č. 11 celkovej výške
40,47 EUR;

105. pohľadávka veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36 403 008
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 3: pohľadávka č. 12 celkovej výške
50,14 EUR;

106. pohľadávka veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36 403 008
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 3: pohľadávka č. 13 celkovej výške
132,53 EUR;

107. pohľadávka veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36 403 008
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 3: pohľadávka č. 14 v celkovej výške
101,30 EUR;

108. pohľadávka veriteľa VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava, IČO: 35 683 813
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 4.602,47 EUR;

109. pohľadávka veriteľa Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, IČO: 003 328 prihlásená
samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 27,56 EUR;

110. pohľadávka veriteľa Tech BS, s.r.o., Trenčianska 17, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 327 425
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 573,37 EUR;

111. pohľadávka veriteľa Techservis, s.r.o., Trenčianska 17, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 312 011
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 375,83 EUR;

112. pohľadávka veriteľa ZVL SLOVAKIA, a.s., Na stanicu 22, Žilina, IČO: 31 635 164 prihlásená samostatnou
prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.164,80 EUR;

113. pohľadávka veriteľa BrantnerNova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová ves, IČO: 31 659 641 prihlásená
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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113. pohľadávka veriteľa BrantnerNova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová ves, IČO: 31 659 641 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 36,86 EUR;

114. pohľadávka veriteľa BrantnerNova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová ves, IČO: 31 659 641 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej výške 360,36 EUR;

115. pohľadávka veriteľa Jomartrans, s.r.o., Kračiny 154/15, Turčianske Teplice, IČO: 47 383 089 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 954,49 EUR;

116. pohľadávka veriteľa Jomartrans, s.r.o., Kračiny 154/15, Turčianske Teplice, IČO: 47 383 089 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej výške 456 EUR;

117. pohľadávka veriteľa Mesto Trebišov, M.R. Štefánika 862/204, Trebišov, IČO: 00 331 997 prihlásená
samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.105,80 EUR;

118. pohľadávka veriteľa AUTOSPOL Vlasatý, s.r.o., Prešovská 69, Košice, IČO: 31 706 495 prihlásená
samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 52,20 EUR;

119. pohľadávka veriteľa Podnik technických služieb mesta, s.r.o., ul. Športovcov 890, Prešov, IČO: 36 321
893 prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej
výške 482,52 EUR;

120. pohľadávka veriteľa Podnik technických služieb mesta, s.r.o., ul. Športovcov 890, Prešov, IČO: 36 321
893 prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej
výške 96,- EUR;

121. pohľadávka veriteľa Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, IČO: 36 052 248
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške
44,38 EUR;

122. pohľadávka veriteľa Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, IČO: 36 052 248
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej výške
190,94 EUR;

123. pohľadávka veriteľa Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, IČO: 36 052 248
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 3 v celkovej výške
2,82 EUR;

124. pohľadávka veriteľa Mesto Myjava, Nám. M.R. Štefánika 560/4, Myjava, IČO: 309 745 prihlásená
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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124. pohľadávka veriteľa Mesto Myjava, Nám. M.R. Štefánika 560/4, Myjava, IČO: 309 745 prihlásená
samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 111,69 EUR;

125. pohľadávka veriteľa ETI ELB, s.r.o., Potočná 42, Báhoň, IČO: 35 849 631 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 186,72 EUR;

126. pohľadávka veriteľa ETI ELB, s.r.o., Potočná 42, Báhoň, IČO: 35 849 631 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej výške 46,56 EUR;

127. pohľadávka veriteľa Motor-Car Poprad, Spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, IČO: 36 482 242
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 2,16 EUR;

128. pohľadávka veriteľa Motor-Car Poprad, Spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, IČO: 36 482 242
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 2: pohľadávka č. 2 v celkovej výške 282,10 EUR;

129. pohľadávka veriteľa Motor-Car Poprad, Spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, IČO: 36 482 242
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 3: pohľadávka č. 3 v celkovej výške 4,32 EUR;

130. pohľadávka veriteľa Motor-Car Poprad, Spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, IČO: 36 482 242
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 4: pohľadávka č. 4 v celkovej výške 34,40 EUR;

131. pohľadávka veriteľa Motor-Car Poprad, Spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, IČO: 36 482 242
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 5: pohľadávka č. 5 v celkovej výške 38,40 EUR;

132. pohľadávka veriteľa Motor-Car Poprad, Spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, IČO: 36 482 242
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 6: pohľadávka č. 6 v celkovej výške 3,96 EUR;

133. pohľadávka veriteľa Mesto Kolárovo, Kostolné námestie, 946 03 Kolárovo, IČO: 00 306 517 prihlásená
samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 187,60 EUR;

134. pohľadávka veriteľa Mesto Sereď, Námestie republiky, č. 1176/10, Sereď, IČO: 00 306 169 prihlásená
samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 45,95 EUR;

135. pohľadávka veriteľa Mesto Sereď, Námestie republiky, č. 1176/10, Sereď, IČO: 00 306 169 prihlásená
samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 2: pohľadávka č. 2 v celkovej výške 25,50 EUR;

136. pohľadávka veriteľa Mesto Sereď, Námestie republiky, č. 1176/10, Sereď, IČO: 00 306 169 prihlásená
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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136. pohľadávka veriteľa Mesto Sereď, Námestie republiky, č. 1176/10, Sereď, IČO: 00 306 169 prihlásená
samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 3: pohľadávka č. 3 v celkovej výške 18,35 EUR;

137. pohľadávka veriteľa Mesto Sereď, Námestie republiky, č. 1176/10, Sereď, IČO: 00 306 169 prihlásená
samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 4: pohľadávka č. 4 v celkovej výške 10,13 EUR;

138. pohľadávka veriteľa Mesto Sereď, Námestie republiky, č. 1176/10, Sereď, IČO: 00 306 169 prihlásená
samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 5: pohľadávka č. 5 v celkovej výške 19,20 EUR;

139. pohľadávka veriteľa Mesto Sereď, Námestie republiky, č. 1176/10, Sereď, IČO: 00 306 169 prihlásená
samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 6: pohľadávka č. 6 v celkovej výške 105,60 EUR;

140. pohľadávka veriteľa Mesto Sereď, Námestie republiky, č. 1176/10, Sereď, IČO: 00 306 169 prihlásená
samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 7: pohľadávka č. 7 v celkovej výške 136,- EUR;

141. pohľadávka veriteľa Mesto Sereď, Námestie republiky, č. 1176/10, Sereď, IČO: 00 306 169 prihlásená
samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 8: pohľadávka č. 8 v celkovej výške 136,- EUR;

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K026468
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Martoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Kalváriou 2305, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/16/2008 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/16/2008
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
(podľa § 19 zákona č. 527/2002 Z.z.)

Oznámenie o dražbe číslo:

1

Zo dňa:

16.11.2016

A.

Označenie dražobníka
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, správca úpadcu Štefan Martoš, nar. 26.02.1952, Pod Kaváriou

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

Obchodné meno/ meno a priezvisko

II.

Sídlo/ bydlisko

Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, správca úpadcu Štefan Martoš, nar. 26.02.1952, Pod Kaváriou
2305, 955 01 Topoľčany

a) Názov ulice/verejného priestranstva

Radlinského

b) Orientačné/ súpisné číslo

5

c) Názov obce

Nitra

e) Štát

Slovenská republika

III.

Zapísaný:

IV.

IČO/ dátum narodenia

B.

Deň vydania: 22.11.2016

d) PSČ

949 01

Označenie navrhovateľa

I.

Obchodné
priezvisko

meno/

II.

Sídlo/ bydlisko

meno

a Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, správca úpadcu Štefan Martoš, nar. 26.02.1952, Pod Kaváriou
2305, 955 01 Topoľčany

a) Názov ulice/verejného priestranstva

Radlinského

b) Orientačné/ súpisné číslo

5

c) Názov obce

Nitra

e) Štát

Slovenská republika

d) PSČ

949 01

III. Zapísaný:
IV. IČO/ dátum narodenia
C.

Miesto konania dražby

Notársky úrad JUDr. Jana Jánošková, Štefánikova trieda 27,
949 01 Nitra

D.

Dátum konania dražby

29.11.2016

E.

Čas konania dražby

13:00 hod.

F.

Kolo dražby

prvé

G.

Predmet dražby

Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1253 vedenom Okresným úradom Topoľčany, katastrálnym odborom, v katastrálnom území Topoľčany, obec
Topoľčany, okres Topoľčany ako:
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výmera m2 druh pozemku

Deň vydania: 22.11.2016

spôsob využ. p. umiestnenie pozemku

právny vzťah Druh ch.n.

1237
437
zastavané plochy a nádvoria 15
1
4
1238
46
zastavané plochy a nádvoria 17
1
1240
882
záhrady
4
1
1241
36
zastavané plochy a nádvoria 17
1
1242
840
záhrady
4
1
Legenda:
spôsob využívania pozemku:
15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
17 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova bez označenia súpisným číslom
4 - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a
vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny
Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Právny vzťah:
4 - Vlastník pozemku je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku
súpisné č.

na parcele č.

druh stavby

popis stavby

Druh ch.n.

umiestnenie stavby

1534
1237
10
rodinný dom
1
Legenda:
Druh stavby:
10 - Rodinný dom
Kód umiestnenia stavby:
1 -Stavba postavená na zemskom povrchu
Spoluvlastnícky podiel: 1/8. Zapísanie majetku do súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 186 zo dňa
26.9.2008.
Iné údaje:
- P2-16/04 - 444/04; - Z 2200/06 - 1443/06;- Z 2201/06 - 1444/06; - Z 396/08 - 507/08;- Z 2628/08 - 1689/08;- Z 2634/08
- 1690/08;- Z 3350/08 - 2154/08;- Z 3507/08 - 2155/08; - Z 2567/12 - 1606/12; - Z 361/15 - 303/15;
- Z 2261/16 - 1610/16;
Poznámka: Bez zápisu

Dôvody upustenia od dražby:

V zmysle § 19 ods 1 písm. a) zákona č. 527/2002 Z.z. upúšťam od dražby.

K026469
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Burianová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 595/4-7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 38K/27/2016 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/27/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca úpadcu : Monika Burianová, nar. 30.12.1989, bydliskom ul. 9. mája 595/4-7, 957
01 Bánovce nad Bebravou, občan SR, týmto v súlade s ustanovením § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení účinnom od 01.01.2016 (ďalej len „ZKR“) zverejňuje návrh konečného rozvrhu
výťažku pre nezabezpečených veriteľov :

KONEČNÝ ROZVRH PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV V KONKURZNOM KONANÍ SP. ZN. 38K/27/2016
S1562
I. VŠEOBECNÁ ČASŤ
Konkurz na majetok dlžníka : Monika Burianová, nar. 30.12.1989, bydlisko ul. 9. mája 595/4-7, 957 01 Bánovce
nad Bebravou, občan SR bol vyhlásený uznesením Okresného súdu v Trenčíne, sp. zn. 38K/27/2016-33 zo dňa
15.06.2016, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 119/2016 dňa 21.06.2016, s účinkami zverejnenia dňa
22.06.2016. Citovaným uznesením bol konkurz súčasne uznaný za malý.
V základnej prihlasovacej lehote podľa § 28 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
účinnom od 01.01.2016 (ďalej len „ZKR“) boli do kancelárie správcu doručené prihlášky celkom piatich pohľadávok
troch veriteľov a na všetky doručené prihlášky sa v konkurze prihliada. Všetky prihlásené pohľadávky sú
nezabezpečené pohľadávky.
Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty nebola do správcovskej kancelárie doručená žiadna prihláška.
Celková výška prihlásených pohľadávok ku dňu zostavenia tohto rozvrhu je 138,27 Eur a celková výška zistených
pohľadávok je 133,82 Eur.
Ku dňu zostavenia tohto rozvrhu je teda v zozname pohľadávok zapísaných celkom päť zistených pohľadávok troch
veriteľov.
Prvá schôdza veriteľov, ktorá sa konala dňa 22.09.2016, zvolila za zástupcu veriteľov veriteľa Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874.
Súpis všeobecnej podstaty bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 160/2016 dňa 18.08.2016, jeho doplnenia v
Obchodnom vestníku č. 179/2016 dňa 19.09.2016, č. 201/2016 dňa 19.10.2016 a č. 218/2016 dňa 14.11.2016.
Do súpisu všeobecnej podstaty bola zapísaná finančná hotovosť vo výške 1.700,00 Eur, ktorá patrila úpadcovi v
čase vyhlásenia konkurzu.
Pani Burianová bola v čase vyhlásenia konkurzu a až do 24.07.2016 zamestnaná u zamestnávateľa BKV spol. s
r.o., so sídlom Svätoplukova 1139/8, 957 04 Bánovce nad Bebravou ako šička. Ku dňu 24.07.2016 s ňou
zamestnávateľ skončil pracovný pomer v skúšobnej dobe. Od 15.08.2016 pracuje u zamestnávateľa Gabor spol. s
r.o., so sídlom J.Gabora 1, 957 01 Bánovce nad Bebravou ako pomocný robotník v kožiarstve a obuvníctve.
Pracovná zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 31.07.2017. Vzhľadom na to konkurzu podlieha časť mzdy
úpadcu v rozsahu v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Peňažné pohľadávky na časť mzdy úpadcu v uvedenom rozsahu boli zapisované do súpisu všeobecnej podstaty.
Do súpisu všeobecnej podstaty bola zapísaná aj nespotrebovaná časť preddavku na odmenu a výdavky
predbežného správcu. Iný majetok podliehajúci konkurzu zistený nebol.
Celková súpisová hodnota majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty je ku dňu zostavenia tohto rozvrhu
1.896,88 Eur.
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II. ROZVRHOVÁ ČASŤ
1. Výťažok
Do súpisu všeobecnej podstaty bolo ku dňu zostavenia tohto rozvrhu zapísaných celkom 6 súpisových zložiek.
Finančnú hotovosť, ktorú úpadca vlastnil v čase vyhlásenia konkurzu úpadca vydal správcovi na základe výzvy dňa
18.07.2016.
Súpisové zložky č. 2 - 5 predstavujú pohľadávky voči zamestnávateľom úpadcu z titulu postihnutia jeho mzdy v
rozsahu v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Všetky tieto
súpisové zložky boli speňažené vymožením v súlade s platnou právnou úpravou. Súpisová zložka č. 6 predstavuje
nespotrebovanú časť preddavku na odmenu a výdavky predbežného správcu.
Súpis majetku zapísaného do všeobecnej podstaty ku dňu zostavenia tohto rozvrhu spolu s výškou jednotlivých
výťažkov je prílohou tohto rozvrhu.
Celkový výťažok speňaženia majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty je ku dňu zostavenia tohto rozvrhu
1.896,88 Eur.

2. Pohľadávky proti podstate
Celková výška pohľadávok proti podstate zapísaných do evidencie pohľadávok proti podstate predstavuje sumu
220,98 Eur.
Do zoznamu pohľadávok proti podstate boli zahrnuté aj odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu, súdny poplatok za konkurzné konanie, ako aj suma predstavujúca rezervu na pohľadávky
proti podstate vzniknuté v budúcnosti do zrušenia konkurzu. Pôjde najmä o pohľadávky z titulu bankových
poplatkov, prípadne poštovného.
Súdny poplatok bol stanovený podľa položky č. 5 písm. d) prílohy zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov, vo výške 0,2 % zo sumy výťažku zo speňaženia majetku zapísaného do súpisu
všeobecnej podstaty. V danom prípade predstavuje 0,2 % zo sumy 1.896,88 Eur, teda 3,50 Eur.
Odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty bola stanovená
podľa ustanovenia § 17 ods. 2, resp. 20 ods. 2 v spojení s ustanovením § 13 ods. 2 vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti SR č. 665/2005 Z. z. v znení účinnom od 01.01.2012. Základom pre výpočet odmeny je rozdiel sumy
výťažku zo speňaženia každej súpisovej zložky majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty a pohľadávok
proti podstate priradených k tejto súpisovej zložke. Spôsob výpočtu odmeny vyplýva z prílohy tohto rozvrhu.
Celková výška odmeny je 26,69 Eur.
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty bolo
publikované v Obchodnom vestníku č. 191/2016 dňa 05.10.2016. V zákonnej lehote podľa § 96 ods. 3 ZKR mi
nebola doručená žiadna námietka poradia pohľadávky proti podstate.
Zoznam pohľadávok proti podstate priradených k súpisovým zložkám všeobecnej podstaty vyplýva z prílohy tohto
návrhu.

3. Výťažok určený na uspokojenie nezabezpečených veriteľov
Celková suma výťažku zo speňaženia majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty po odpočítaní
priradených pohľadávok proti všeobecnej podstate je 1.675,90 Eur.
Vzhľadom na to, že uvedená suma výťažku je vyššia ako celková suma prihlásených a zistených pohľadávok
všetkých veriteľov, všetky prihlásené a zistené pohľadávky budú uspokojené v plnom rozsahu.
Na uspokojenie jednotlivých konkurzných veriteľov pripadajú nasledujúce sumy výťažkov :
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ

Suma zistených pohľadávok

Suma výťažku

Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava

92,00 Eur

92,00 Eur

SR – Krajský súd v Bratislave

16,50 Eur

16,50 Eur

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislave

25,32 Eur

25,32 Eur

Zostatok výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu bude po právoplatnom zrušení konkurzu vydaný
úpadcovi.
V súlade s ustanovením § 101 ods. 1 ZKR predkladám zástupcovi veriteľov návrh rozvrhu výťažku speňaženia
majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty a žiadam zástupcu veriteľov o schválenie návrhu rozvrhu
výťažku zo všeobecnej podstaty v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia tohto návrhu v Obchodnom vestníku.
Nezabezpečení veritelia môžu do návrhu rozvrhu nahliadať v kancelárii správcu v súlade s oznámením správcu
podľa § 85 ods. 2 ZKR publikovaným v Obchodnom vestníku č. 123/2016 dňa 27.06.2016, teda v pracovných dňoch
v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať
písomne na adrese sídla správcu, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, elektronickou poštou na adrese
babela@slovanet.sk alebo telefonicky na č. 0907 317 505.
Súčasne žiadam všetkých veriteľov o oznámenie čísla účtu pre účely poukázania výťažku. Výťažok bude poukázaný
v súlade s ustanovením § 96 ods.7 ZKR, znížený o náklady uspokojenia pohľadávky.
V Považskej Bystrici, 14.11.2016
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K026470
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. David Beleščák - B Transport
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Raková 34, 023 51 Raková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 256 080
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 5K 7/2015 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K 7/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a oznámenie zámeru zostaviť rozvrh
výťažku z oddelenej podstaty
JUDr. Jozef Šamaj, správca konkurznej podstaty úpadcu Mgr. David Beleščák - B Transport, Raková 34, 023 51
Raková, podnikajúci do 17.06.2016 pod obchodným menom Mgr. David Beleščák - B Transport, s miestom
podnikania Raková 34, 023 51 Raková, IČO: 45 256 080, č.k. 5K 7/2015, v zmysle § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštruktrualizácii oznamuje, že k dnešnému dňu zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a zároveň
oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa.
Zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate je k nahliadnutiu pre veriteľský výbor a veriteľov pohľadávok proti
podstate v kancelárii správcu.
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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.
V Rakovej, 17.11.2016
JUDr. Jozef Šamaj, správca

K026471
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Hajduček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Demjata 259, 082 13 Demjata
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michaliková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2016 S-786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Miroslav Hajduček, nar. 05.07.1952, trvale bytom Demjata 259, 082 13
Demjata, týmto podľa § 34 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ZKR/ zvoláva schôdzu veriteľov na deň 12.12.2016 so
začiatkom o 13.30 hod., ktorá sa uskutoční v sídle správcu na adrese: Jarkova 89, 080 01 Prešov s nasledujúcim
programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rôzne
5. Záver
Prezentácia veriteľov sa uskutoční v čase od 1315 hod. do 1330 hod.
Veritelia: fyzické osoby pri prezentácii predložia doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z obchodného
registra spolu s dokladom totožnosti zúčastneného štatutárneho zástupcu, resp. člena štatutárneho orgánu a
zástupcovia veriteľov tiež plnú moc, príp. poverenie na zastupovanie na predmetnej schôdzi veriteľov.
JUDr. Michalíková Oľga, správca
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K026472
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie
Správca konkurznej podstaty úpadcu Chemkostav Trading s.r.o Humenné so sídlom Štefánikova 4, 066 01
Humenné, IČO: 36 443 182, v súlade s udeleným záväzným pokynom veriteľského výboru podľa ust. § 83 ods.
1, písm. a/ Zákona o konkurze a reštrukturalizácii, vyhlasuje podľa ust. § 92 ods. l, písm. a/ ZKR 1. kolo
ponukového konania na predaj hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej konkurznej podstaty zverejneného
v Obchodnom vestníku č. 123/2016 dňa 27.06.2016 pod por. č. K05008.
Predmetom ponukového konania je hnuteľný majetok - motorové vozidlá

- EČ: HE123BN, FORD Tranzit 100L/EBB/.SA5 , VIN: VVF0LXXGBVLTD82522 –
nákladné vozidlo, BA skriňová, farba červená, v premávke od roku 1996, kategória
vozidla N1, hmotnosť: 2650, súpisová hodnota 500,00 Eur

- EČ: HE822YA, PONGRATZ, VIN: U5GV1305511009375, príves nákladný, DB
skriňa, Strieborná metalíza pastelová v premávke do 2001, kategória vozidla: O1,
hmotnosť 1300, súpisová hodnota 500,00 Eur,

- EČ: HE162YB, JSU P 75.60 V/-/-, VIN: U5SV060013R000237, nákladný príves,
Karoséria: DB valníková, hnedá farba, v premávke od roku 2003 , kategória : O1,
hmotnosť: 400, súpisová hodnota 500,00 Eur

- EČ: HE705AD, Škoda Felícia Combi AFF 653-/-, VIN:TMBEFF653X0061524, osobné
vozidlo, druh karosérie : AC kombi, farba modrá metalíza, v premávke od 21.9.1998,
kategória M1, Hmotnosť: 1460 v hodnote 200,00 Eur

- EČ: HE497AE, VAZ -/-/-,VIN: XTA210930T1769738, osobné vozidlo, kategória: AA

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sedan, farba červená, v premávke od roku 1996, kategória M1, hmotnosť 1370, šrot

- EČ: HE852AS, SEAT -/-/-, VIN: VSSZZZ9KZTR012279, nákladné vozidlo, karoséria:
BA skriňová, farba biela, v premávke od roku 1996, kategória vozidla N1, hmotnosť:
1660 , súpisová hodnota 1000 Eur

Náležitosti ponuky:
1. záujemca presne označí predmet predaja, označí v návrhu kúpnu cenu v eurách, číselne a slovne.
Úspešný bude ten záujemca, ktorý ponúkne kúpnu cenu vo výške 100 % súpisovej hodnoty predmetu
predaja . Prednosť má účastník, ktorý odkúpi všetok ponúkaný majetok.
2. Právnická osoba v ponuke uvedie obchodné meno, sídlo, IČO a predloží výpis z obchodného registra alebo
iného registra. Fyzická osoba uvedie meno, priezvisko a bydlisko, dátum narodenia, dátum vyhotovenia
ponuky a vlastnoručný podpis, telefónny alebo mailový kontakt a preukaz totožnosti /nepodnikateľ/.
Podnikateľ predloží výpis zo živnostenského registra.
3. Záujemcovia svoju ponuku zašlú na adresu kancelárie Mgr. Anna Gaľová, Slnečná 39, 080 01 Prešov
a zalepenú obálku označia výrazným označením „KONKURZ sp. zn.1K/6/2016 – Záväzná ponuka –
Neotvárať“, najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia oznamu v OV o vyhlásení ponukového konania. Na
ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať.
4. Ponuka musí obsahovať čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že súhlasí s podmienkami ponukového
konania bez výhrad a v plnom rozsahu, že súhlasí s prepadnutím zálohy na kúpnu cenu ako zmluvnú
pokutu v prospech všeobecnej podstaty, ak ako víťaz ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu alebo
nedoplatí kúpnu cenu v lehote určenej správcom.
5. Záujemca uvedie v ponuke číslo bankového účtu, na ktoré bude neúspešnému záujemcovi vrátená záloha
po skončení ponukového konania a doklad o zložení zálohy na kúpnu cenu podľa toho ponukového
konania.
6. Záujemcovia v ponukovom konaní sú povinní zaplatiť vopred zálohu na kúpnu cenu a to vo výške 20 %
ponúkanej kúpnej ceny. Zálohu je povinný zložiť na účet konkurznej podstaty úpadcu vedený v ČSOB, č.
ú.: IBAN: SK23 7500 0000 0040 2329 3561, variabilný symbol: 1062016
7. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako najvýhodnejšia a úspešná, sa uhradená záloha započíta
na kúpnu cenu pri podpise kúpnej zmluvy. Neúspešným záujemcom bude záloha vrátená na účet, ktorý
uvedú v ponuke najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
8. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v kancelári
správcu, o čom bude spísaná zápisnica. O termíne, čase a mieste otvárania obálok správca emailom
upovedomí veriteľský výbor najmenej 2 pracovné dni vopred s tým, ak by člen veriteľského výboru mal
záujem otvárania obálok sa zúčastniť.
9. S úspešným záujemcom správca uzavrie kúpnu zmluvu v lehote 10 dní odo dňa doručenia oznámenia VV
o jeho súhlase s uzavretím zmluvy. V tejto lehote je záujemca povinný uhradiť kúpnu cenu .
10. Správca ako aj veriteľský výbor si vyhradzujú právo odmietnuť z dôvodu nízkej ponukovej ceny všetky
ponuky.
Bližšie informácie ako aj termín obhliadky predávaného majetku možno dohodnúť so správcom na telefónnom
čísle: mobil 0903 375 501, mail: anna.galova39@post.sk
V Prešove dňa 16.11.2016
Správca
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K026473
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SK INVEST, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hroncova 3, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 122 524
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 26K/75/2014 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/75/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Ľubica Gregušková, správca podstaty úpadcu SK INVEST, a.s., so sídlom Hroncova 3, 040 01 Košice, IČO: 34
122 524 oznamuje, že dňa 16.11.2016 t.j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, bola do kancelárie správcu
veriteľom: Slovenská konsolidačná, a..s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava , IČO: 35 776 005 doručená súhrnná
prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktorou si veriteľ prihlásil do konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu 2
nezabezpečené pohľadávky v celkovej sume 3.120,00 EUR.
Uvedené pohľadávky boli v prihlásenom rozsahu zapísané do Zoznamu pohľadávok dňa 16.11.2016
Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K026474
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Cepko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. armády 149/25, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/56/2015 - S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/56/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Jozef Sitko správca úpadcu Ivan Cepko, nar. 08.11.1981, bytom Čsl. armády 149/25, 068 01
Medzilaborce, v súlade s § 28 ods.3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej lehoty na prihlásovanie pohľadávok, bola dňa 14.11.2016
zapísaná do zoznamu pohľadávka veriteľa TIPSPORT SK, a.s., J. Kalinčiaka 14, 010 01 Žilina, IČO: 36 436 861 v
celkovej sume 18 133,72 €.
V Humennom, dňa 17.11.2016
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K026475
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Beniaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jelšovce 336, 951 43 Jelšovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.8.1984
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. mája 6, 943 60 Nána
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

132

Obchodný vestník 223/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.11.2016

Spisová značka správcovského spisu: 31K/36/2016 S 1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/36/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Podunajská konkurzná k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Zuzana Beniaková, nar.: 11.8.1984, č. 336, 951
43 Jelšovce zvoláva prvú schôdzu konkurzných veriteľov, ktorá sa bude konať 25. januára 2017 o 10:30 hod. v
priestoroch Apollo Business Center, blok B, Prievozská 4, 821 09 Bratislava, 6. poschodie.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prezentácia
Otvorenie schôdze
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
Voľba zástupcu veriteľov v zmysle § 37 ZKR
Diskusia
Záver

Zúčastnení zástupcovia veriteľov sa pri prezentácii preukážu písomnou plnou mocou veriteľa, resp. písomným
poverením veriteľa na zastupovanie v tomto konaní a dokladom totožnosti.
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K026476
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Beniaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jelšovce 336, 951 43 Jelšovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.8.1984
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. mája 6, Nána 943 60
Spisová značka správcovského spisu: 31K/36/2016 S 1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/36/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.: 31K/36/2016 zo dňa 17.10.2016 bola Podunajská konkurzná k.s. so
sídlom 1. Mája č. 6, 943 60 Nána, IČO: 47245808 ustanovená za správcu úpadcu: Zuzana Beniaková,
nar.:11.8.1984, č. 336, 951 43 Jelšovce
Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu 31K/36/2016 S 1645 možno nazrieť v sídle kancelárie správcu
v pracovných dňoch, vždy v čase od 09:30 do 11:00 od 13:30 do 15:30. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na
nazretie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo telefonicky na čísle: +421908257312,
alebo na mailovej adrese: rolanddiosi©gmail.com
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K026477
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Gluch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 907/9, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mikuláš Takáč

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Timravy 23, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K8/2011S1218
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K8/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
Súpis.zložka č. 4. Zrážka zo mzdy úpadcu vykonaná zamestnávateľom za 9/2016 v súpisovej hodnote 130,- eur
Súpis.zložka č. 5. Zrážka zo mzdy úpadcu vykonaná zamestnávateľom za 10/2016 v súpisovej hodnote 130,- eur
V Martine, 16.11.2016
Ing. Mikuláš Takáč, správca

K026478
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Štrebová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Javorová 2076/1, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 758 470
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 25R/4/2016 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25R/4/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ladislav Barát, reštrukturalizačný správca dlžníka: Helena Štrebová, IČO: 34 758 470, Javorová 2076/1, 927
01 Šaľa oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na Školskej 3, 949 01 Nitra,
v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 do 15.00 hod. Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č.:
037/65 12 745.

Mgr. Ladislav Barát, správca

K026479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIOS, spol. s r. o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Textilná 23, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 228 581
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3 K 18/2012 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3 K 18/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu MIOS, s.r.o. „v konkurze“, Textilná 23,
Ružomberok, IČO: 30 228 581, so sídlom kancelárie Martin, P. Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, IČO: 33 224 391,
zapísaný v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. 1336 (ďalej len „Správca“ alebo
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zapísaný v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. 1336 (ďalej len „Správca“ alebo
„Vyhlasovateľ“) konajúc s odbornou starostlivosťou predkladá výzvu na predkladanie záväzných ponúk týkajúcich
sa podmienok, za ktorých predkladateľ ponuky uzavrie zmluvu o postúpení pohľadávky, ktorá bude uzavretá medzi
predkladateľom ponuky, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako víťazná (ďalej len „Výzva“) v súlade so záväzným
pokynom uloženým Okresným súdom v Žiline č. k. 3 K 18/2012-156 zo dňa 21. 10. 2016 ako príslušným orgánom,
ktorý udelil správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku zapísaného vo všeobecnej podstate, zverejnenej
v Obchodnom vestníku č. 199/2012 zo dňa 15. 10. 2012 pod položkou K013267 v súpisovej hodnote 718,90 Eur
vyhlasuje druhé kolo verejného ponukového konania
·

na odplatné postúpenie pohľadávky úpadcu zapísanej vo všeobecnej podstate, zverejnenej
v Obchodnom vestníku č. 199/2012 zo dňa 15. 10. 2012 pod položkou K013267 v súpisovej
hodnote 718,90 Eur, pod poradovým číslom súpisu všeobecnej podstaty č. 13 – 19 voči dlžníkovi
Ing. Jozefovi Blumensteinovi, Čutkovská 8127/6, Ružomberok, IČO: 43 351 913, priznanej
právoplatným a vykonateľným rozhodnutím Okresného súdu v Ružomberku č. k. 8
Cb/14/2013 zo dňa 22. 07. 2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27. 9. 2013 a vykonateľnosť 1.
10. 2013
najvýhodnejšej

·

ponuke.

Pohľadávka sa bude speňažovať ako celok a nie jednotlivo po jednotlivých položkách samostatne.
Pohľadávka je priznaná vrátane príslušenstva tvoriaceho úrok z omeškania 9 % p. a. zo sumy
102,70 Eur od 08. 07. 2010 do zaplatenia, zo sumy 102,70 Eur od 07. 08. 2010 do zaplatenia, zo
sumy 102,70 Eur od 8. 9. 2010 do zaplatenia, zo sumy 102,70 Eur od 8. 10. 2010 do zaplatenia, zo
sumy 102,70 od 06. 11. 2010 do zaplatenia, zo sumy 102,70 Eur od 08. 12. 2010 do zaplatenia, zo
sumy 102,70 Eur od 08. 01. 2011 do zaplatenia.

Podmienky verejného ponukového konania:
Záujemcovia o odplatné postúpenie pohľadávky špecifikovanej v súpise všeobecnej podstaty doručia písomné
záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „Konkurz – MIOS VP“ na adresu správcu: JUDr. Milota
Ferenčíková, PhD., správca, Ul. P. Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, poštou alebo osobne do kancelárie správcu
najneskôr v termíne do 15 dní odo dňa zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku tak, aby jej doručenie, resp.
prevzatie bolo zaevidované v stanovenej lehote u vyhlasovateľa. Za včas podané sa nepovažujú Ponuky, ktoré boli
v uvedenej lehote len podané na prepravu poštou resp. kuriérom Vyhlasovateľovi. Na Ponuky doručené po uplynutí
lehoty sa nebude prihliadať.
Najnižšie podanie v prvom kole verejného ponukového konania je 100 % súpisovej hodnoty. Speňažovaný majetok
nesmie byť speňažený za nižšiu cenu ako je 100 % súpisovej hodnoty. Pohľadávka sa ponúka na odplatné
postúpenie ako súbor s príslušenstvom tvoriacim úrok z omeškania 9 % p. a. a nie jednotlivo po jednotlivých
položkách samostatne.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, v prípade viacerých ponúk správca prihliada na najvyššiu
z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
Ponuka predkladateľa musí byť písomná a musí obsahovať:
1) všeobecné identifikačné údaje a doklady týkajúce sa Predkladateľa minimálne v rozsahu:
- identifikačné údaje Predkladateľa/fyzickej osoby: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, IČO,
bankové spojenie IBAN, kontakt – mailová adresa a telefonický kontakt, kde bude informovaný o výsledku
ponukového konania
- identifikačné údaje Predkladateľa/právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko osoby
oprávnenej konať za spoločnosť, bankové spojenie, kontakt – mailová adresa a telefonický kontakt, kde bude
informovaný o výsledku ponukového konania
- u fyzickej osoby (tuzemskej alebo zahraničnej ) totožnosť fyzickej osoby, vyznačené číslo a platnosť dokladu,
dátum narodenia, kontakt – mailová adresa a telefonický kontakt, kde bude informovaný o výsledku ponukového
konania.
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Ak Ponuka Predkladateľa - fyzickej osoby bude vyhodnotená ako víťazná, je Predkladateľ – fyzická osoba, povinný
doklad totožnosti predložiť k nahliadnutiu Vyhlasovateľovi v origináli na overenie uvedených údajov v ponuke
- u tuzemskej právnickej osoby originál/overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo obdobného registra,
nie staršiu ako 30 dní (uznesenie súdu príp. iného orgánu nepovažujeme za doklad nahradzujúci výpis z
obchodného alebo obdobného registra),
- u zahraničnej právnickej osoby originál/overenú kópiu výpisu z príslušného registračného súdu, nie staršiu ako 30
dní, ktorý musí byť súdno-znalecky preložený do slovenského jazyka. Zahraničná fyzická alebo právnická osoba
musí zároveň spĺňať podmienky vyplývajúce z Devízového zákona, aby mohla byť jej Ponuka vyhodnotená;
2) Ponúkanú odplatu za postúpenú pohľadávku, spôsob a lehotu na zaplatenie ponúkanej odplaty.
3) Správca vyhodnotí doručené ponuky najneskôr do päť (5) pracovných dní odo dňa skončenia ponukového
konania a o výsledku bude v lehote 3 (troch) pracovných dní informovať príslušný orgán a záujemcov a zároveň
v tej istej lehote predloží záujemcovi s najvýhodnejšou ponukou návrh zmluvy o postúpení pohľadávky.
4) Zmluva o postúpení pohľadávky bude uzavretá najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponuky a oznámenia záujemcovi s najvýhodnejšou ponukou, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku a
zaplatí ponúkanú odplatu v plnej výške najneskôr v deň podpisu zmluvy bezhotovostnou formou na účet
úpadcu IBAN: SK5409000000000056724243. V prípade, že v stanovenej lehote najúspešnejší záujemca nezaplatí
ponúkanú odplatu, správca vyzve druhého najúspešnejšieho uchádza s druhou najvýhodnejšou ponukou
s návrhom na uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávky a zaplatenie ponúkanej odplaty.
5) Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky predložené nižšie ako je stanovená minimálna odplata a ponuky,
ktoré nesplnia stanovené podmienky.
6) Výzva sa považuje za vyhlásenú dňom zverejnenia oznámenia Správcu o vyhlásení tejto Výzvy v Obchodnom
vestníku Slovenskej republiky.
7) Podmienky ako aj obsah, vznik, zánik a zmena všetkých právnych vzťahov, ktoré vzniknú v súvislosti s Výzvou
sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z. z. a
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
8) Výzva na speňaženie majetku úpadcu nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle ust. § 276 a nasl.
Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou v zmysle ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
V prípade potreby bližšie informácie poskytne správca na vyžiadanie mailom: m.ferencikova@mail.t-com.sk alebo
telefonicky 0905348868, 0434132965.
V Martine dňa 16. 11. 2016

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K026480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIOS, spol. s r. o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Textilná 23, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 228 581
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3 K 18/2012 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3 K 18/2012
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Na základe udelenia predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu, Okresného súdu Žilina, č. k. 3 K 18/2012-158
zo dňa 21. 10. 2016, doručeného 26. 10. 2016 vylučujem majetok zo súpisu všeobecnej podstaty, zapísaný
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zo dňa 21. 10. 2016, doručeného 26. 10. 2016 vylučujem majetok zo súpisu všeobecnej podstaty, zapísaný
v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom pod položkou K 013267 dňa 8. 10. 2012 v OV 199/2012 pod
poradových číslom 6, 7, 8, 9, 10, 11 v súpisovej hodnote 2 624,82 Eur, konkrétne pohľadávky voči dlžníkom pod
poradovým číslom:
6. AQUA KOL s. r. o., Radlinského 1729, Dolný Kubín, IČO: 44 037 295 v súpisovej hodnote 851,02 Eur
7. KOPLAST s. r. o. , Textilná 23, Ružomberok, IČO: 31 594 808, v súpisovej hodnote 144 Eur
8. Anna Majtánová, Houdeka 6, Ružomberok v súpisovej hodnote 498,60 Eur
9. KOPLAST s. r. o. , Textilná 23, Ružomberok, IČO: 31 594 808, v súpisovej hodnote 60 Eur
10. LOSS, s. r. o. „v konkurze“, Bystrická cesta 2221, Ružomberok, IČO: 36735926, v súpisovej v hodnote 975,20
Eur – v konkurze, neuplatnená pohľadávka v zákonnej lehote
11. Poľnohospodárske družstvo Likavka, Družstevná ulica, Likavka, IČO: 00195596 v súpisovej hodnote 96 Eur.
Vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty je v súlade s ust. § 81 ZKR z dôvodu, že pohľadávky pod
poradovým číslom 6 a 11 dlžníci neuznávajú, nie sú preukázateľné, pod číslo 7, 8, 9 zanikli splnením pred
vyhlásením konkurzu a pod číslom 10 nebola pohľadávka uplatnená v zákonnej lehote, nárok zanikol.
Vylúčený majetok správca prevedie na požiadanie ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej a zistenej pohľadávky. Ak
o prevod požiada viac veriteľov, prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky.
V Martine dňa 18. 11. 2016

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca
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