Obchodný vestník 226/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.11.2016

K026715
Spisová značka: 6K/39/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Arpád Hodossy, nar. 08.02.1970,
bytom Sklenárova 1363/18, 821 09 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je JUDr. Bohumír Bláha, so sídlom
kancelárie Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava, zn. správcu: S 105, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom
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 100,00 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.11.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K026716
Spisová značka: 4K/79/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
LAMDA-MODRA spoločnosť
s.r.o., so sídlom Šúrska 34, 900 01 Modra, IČO: 00 588 911, správcom ktorého je: JUDr. Ján Polomský, so sídlom
kancelárie Hlohová 10, 821 07 Bratislava, značka správcu S1383, o návrhu obchodnej spoločnosti: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok,
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej výške 117 249,23 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, do
15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

Okresný súd Bratislava I dňa 21.11.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K026717
Spisová značka: 8K/58/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Šišovič, nar. 02.02.1992,
Pečnianska 1211/9, 851 01 Bratislava, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Peter
Šišovič, nar. 02.02.1992, Pečnianska 1211/9, 851 01 Bratislava, občan SR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Šišovič, nar. 02.02.1992,
Pečnianska 1211/9, 851 01 Bratislava, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Peter
Šišovič, nar. 02.02.1992, Pečnianska 1211/9, 851 01 Bratislava, občan SR
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Peter Šišovič, nar. 02.02.1992, Pečnianska 1211/9, 851
01 Bratislava, 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 18.11.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K026718
Spisová značka: 4K/78/2011

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TECHNOLOGIE-EKO-SERVIS
s.r.o., so sídlom Štefánikova 94/715, 900 01 Modra, IČO: 35 700 726, správcom ktorého je: ADVO INSOLVENCY,
k.s., so sídlom kancelárie Námestie slobody 28, 811 06 Bratislava, IČO: 46 772 910, značka správcu S1604, o
návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku,
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: TECHNOLOGIE-EKO-SERVIS s.r.o., so sídlom Štefánikova 94/715, 900 01 Modra,
IČO: 35 700 726, zrušuje pre nedostatok majetku.
Súd správcovi: ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie Námestie slobody 28, 811 06
Bratislava, IČO: 46 772 910, značka správcu S1604, odmenu z výťažku nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd
Bratislava I.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
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 16.11.2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Edita Sahánková, sudca
K026719
Spisová značka: 8K/45/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Ing. Zdeno Kubiček, bytom Arménska 8, 821
07 Bratislava, občan SR, zast. advokátom JUDr. Viktor Mišík, so sídlom Zámocká 1, 811 01 Bratislava o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: bizONLINE, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Stavbárska 36, 821 07 Bratislava,
IČO: 36 780 499
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: bizONLINE, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Stavbárska 36, 821 07 Bratislava, IČO: 36 780
499 predbežného správcu: Mgr. Zuzana Gregorová, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, zn. správcu: S1824.
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 16.11.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K026720
Spisová značka: 3K/70/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu DSL Plus, s.r.o., so sídlom
Šenkvická 9/2615, 902 01 Pezinok, IČO: 31 359 019 (ďalej len „Úpadca“), správcom ktorého je JUDr. Oliver Korec,
so sídlom kancelárie Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava, značka správcu: S 322 o návrhu spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok v celkovej výške 340 € 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.
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 21.11.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca

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

3

Obchodný vestník 226/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.11.2016

K026721
Spisová značka: 3K/48/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Expres Reality Bratislava, s.r.o.,
Košická 37, 821 08 Bratislava, IČO: 43 781 802, o návrhu úpadcu na zrušenie konkurzu pre nesplnenie podmienok
konkurzu

rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: Expres Reality Bratislava, s.r.o., Košická 37, 821 08 Bratislava, IČO: 43 781 802,
zrušuje pre nedostatok predpokladov pre konkurz.
Súd správcovi: Mgr. Ľuboš Jurčo, so sídlom kancelárie Pribinova 25, 811 09 Bratislava, značka správcu: S 1470,
odmenu z výťažku nepriznáva.
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 (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), písomne, dvojmo na Okresnom súde Bratislava I ( § 102 ods. 4 ZKR ).
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 21.11.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K026722
Spisová značka: 2K/44/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: High-TechMarketing SK s.r.o., so sídlom Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava, IČO: 31 337 643,
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu High-Tech-Marketing SK s.r.o., so sídlom Prievozská 14/A, 821 09
Bratislava, IČO: 31 337 643, uznáva za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.11.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K026723
Spisová značka: 8K/45/2016
spisová značka: 8K/45/2016
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Vo veci
navrhovateľa- veriteľa: Ing. Zdeno Kubiček, bytom Arménska 8, 821 07 Bratislava, občan SR, zast. advokátom JUDr.
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Viktor Mišík, so
sídlom
Zámocká
1, 811 01Slovenskej
Bratislava
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Vo veci
navrhovateľa- veriteľa: Ing. Zdeno Kubiček, bytom Arménska 8, 821 07 Bratislava, občan SR, zast. advokátom JUDr.
Viktor Mišík, so sídlom Zámocká 1, 811 01 Bratislava
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: bizONLINE, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Stavbárska 36, 821 07 Bratislava,
IČO: 36 780 499
Vám o z n a m u j e m, že pojednávanie vytýčené na deň 8.12.2016 o 10:30 hod. na Okresnom súde Bratislava
I v miestnosti č. dv. 34
je z r u š e n é v zmysle § 19 ods. 1 písm. d)

Okresný súd Bratislava I dňa 16.11.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K026724
Spisová značka: 2R/3/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ELIS INTERNATIONAL s. r. o., so sídlom Škultétyho
1, 831 04 Bratislava, IČO: 31 389 589, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: ELIS INTERNATIONAL s. r.
o., so sídlom Škultétyho 1, 831 04 Bratislava, IČO: 31 389 589
rozhodol
Súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: ELIS INTERNATIONAL s. r. o., so sídlom Škultétyho 1, 831 04 Bratislava,
IČO: 31 389 589.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUSTICIA Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Mlynské Nivy 48, 821 09
Bratislava, zn. správcu: S 1699.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu, a to:
a) vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa (iného úkonu ako toho úkonu podnikateľa, ktorý je
nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú predmetom jeho podnikania alebo inej
činnosti),
b)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
c)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
d)
prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, prípadne ich zaťaženie
vecným bremenom,
e)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
f)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou
g)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
h)
urobenie iného ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
i)
uzatvorenie
zmluvy,
ktorou sa
dlžník zaviaže
peňažné
nepeňažné
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky plniť
podľa pokračujúce
zákona č. 200/2011
Z. z. o alebo
Obchodnom
vestníkuplnenie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
počas viac ako troch mesiacov,
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j)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5% z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok,

d)
prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, prípadne ich zaťaženie
vecným bremenom,
e)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
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f)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou
g)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
h)
urobenie iného ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
i)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako troch mesiacov,
j)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5% z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
k)
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému
subjektu v priebehu jedného roka v sume presahujúcej 16.500 Eur,
l)
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií,
m)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
n)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej
pohľadávky,
o)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
ust. § 124 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, vrátane uznania záväzku účinného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok:
1.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
( ďalej len "ZKR" ).
2.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Ustanovenie § 28 ods. 6 ZKR sa použije
primerane. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 121 ZKR).
3.
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
4.
V zmysle § 122 ods. 1 ZKR sa použijú primerane ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR upravujúce
prihlasovanie pohľadávok v konkurznom konaní, podľa ktorých:
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa
pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku.
5.
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 (§ 22 ods. 2 ZKR).
6.
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok (§ 122 ods. 3 ZKR).
7.
Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby
rozhodol, či sa na prihlášku prihliada (§ 122 ods. 4 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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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V
námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky
zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.11.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K026725
Spisová značka: 2K/5/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok Anna Kamasová, nar. 23. 11. 1961,
bytom 960 01 Zvolen, A. Hlinku 2568/39, správcom konkurznej podstaty ktorého je Reštrukturalizácie a konkurzy RS,
v. o. s. , so sídlom kancelárie 979 01 Rimavská Sobota, Hlavné námestie 13, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu,
takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu Anna Kamasová, nar. 23. 11. 1961, bytom 960 01 Zvolen, A. Hlinku
2568/39 po splnení konečného rozvrhu výťažku
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená a to 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 Banská Bystrica a to písomne v dvoch
vyhotoveniach.
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 21.11.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K026726
Spisová značka: 2K/81/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Emília Frnčová, nar. 07. 08. 1971, bytom 962 71
Dudince, Okružná 363, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Emília Frnčová, nar. 07. 08. 1971, bytom 962 71 Dudince, Okružná
363.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Gabrielu Muránsku Matuškovú PhD,
so sídlom kancelárie ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica.
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:
Ministerstvo
Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
1.Proti tomutoVydáva
uzneseniu
nie jespravodlivosti
prípustné odvolanie.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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
(§ 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 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).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia
svojich
dlhovspravodlivosti
(§ 166 ods.
1 ZKR veta
prvá).
Dlžník
nemá
právo Z.
domáhať
sa zbavenia
Vydáva
Ministerstvo
Slovenskej
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zákona
č. 200/2011
z. o Obchodnom
vestníkusvojich dlhov,
ak bol konkurz zrušenýa preto,
žea doplnení
majetokniektorých
dlžníka nepostačoval
aniwebovom
na úhradu
pohľadávok
proti podstate. Návrh na
o zmene
zákonov na svojom
sídle:
www.justice.gov.sk
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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 21.11.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K026727
Spisová značka: 2K/73/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Zuzana Ďuráková, nar. 20. 11. 1974, bytom 984
01 Lučenec, Ul. Mlynská 2608/44A, zast. JUDr. Zuzanou Šimovou, advokátkou, so sídlom 984 01 Lučenec,
Komenského 18, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Zuzana Ďuráková, nar. 20. 11. 1974, bytom 984 01 Lučenec, Ul.
Mlynská 2608/44A.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Ivanu Gajdošíkovú,
sídlom kancelárie Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen.

so

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).
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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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
(§ 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 21.11.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K026728
Spisová značka: 31K/44/2016
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa : LOVIS s.r.o., IČO: 46 328 980, so sídlom Južná trieda 119,
040 01 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : MM ENERG, s.r.o., IČO: 45 603 553, so sídlom
Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra, Vám oznamuje, že pojednávanie určené na deň 19.12.2016 o 13.00 hod., poj.
miestnosť 17/prízemie, budova Okresného súdu Nitra j e z r u š e n é z dôvodu prerušenia konkurzného konania
na dlžníka.
Okresný súd Nitra dňa 16.11.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K026729
Spisová značka: 32K/36/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky- dlžníčky: Mária Hegedüsová, nar. 23.4.1965, bytom Mierová 651,
946 01 Kameničná, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníčku: Mária Hegedüsová, nar. 23.4.1965, bytom Mierová
651, 946 01 Kameničná, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky- dlžníčky: Mária Hegedüsová, nar. 23.4.1965, bytom Mierová 651,
946 01 Kameničná, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníčku: Mária Hegedüsová, nar. 23.4.1965, bytom Mierová
651, 946 01 Kameničná, takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie na dlžníčku Mária Hegedüsová, nar. 23.4.1965, bytom Mierová 651, 946 01
Kameničná, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do
15 dní od jeho doručenia na tunajší súd, rozhodne o ňom Krajský súd v
Bratislave.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa
rozhodnutie považuje za nesprávne ( odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha ( odvolací návrh).
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným
spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 18.11.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K026730
Spisová značka: 31K/7/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Rudolf Macho, narodený
28.07.1969, bytom 951 44 Výčapy - Opatovce 157, ktorého správcom je: Ing. Jozef Kulich, so sídlom kancelárie
Slovenská 7, 940 01 Nové Zámky, o odvolaní správcu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a Ing. Jozef Kulich, so sídlom kancelárie Slovenská 7, 940 01 Nové Zámky, z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 18.11.2016
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K026731
Spisová značka: 32K/18/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Viera Kubovičová, nar. 8.4.1959,
bytom Malý Báb 237, 951 34 Báb, ktorého správcom je Mgr. Ladislav Barát, so sídlom kancelárie Školská 3, 949 01
Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu a o výmene správcu, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a správcovi Mgr. Ladislavovi Barátovi, so sídlom kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra,
paušálnu odmenu v sume 796,66 eura.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu Mgr. Ladislava Baráta, so sídlom
kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, časť priznanej paušálnej odmeny v sume 462,42 eura zo zloženého preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 19 - 4/2016 do 3 dní po
právoplatnosti tohto uznesenia.
III.

O d v o l á v a správcu Mgr. Ladislava Baráta, so sídlom kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a doplnení niektorých
na svojom
webovom
sídle:
www.justice.gov.sk
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úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 19 - 4/2016 do 3 dní po
právoplatnosti tohto uznesenia.
III.

O d v o l á v a správcu Mgr. Ladislava Baráta, so sídlom kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra.

IV.
U k l a d á odvolanému správcovi povinnosť do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť
veriteľskému výboru a novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť novému správcovi všetku
potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
V.
Ustanovuje správcu Mgr. Jozefa Maruniaka, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo námestie 14, 811
02 Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 18.11.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K026732
Spisová značka: 32K/46/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Roland Šátek, nar. 24.10.1989, bytom Nábrežná 4588/10,
940 01 Nové Zámky, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Roland Šátek, nar. 24.10.1989, bytom Nábrežná
4588/10, 940 01 Nové Zámky, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Roland Šátek, nar. 24.10.1989, bytom Nábrežná 4588/10,
940 01 Nové Zámky.
II.

O t v á r a malý konkurz.

III.

U s t a n o v u j e správcu JUDr. Marián Dobiš, sídlo kancelárie Farská 30, 949 01 Nitra.

IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka Roland Šátek, nar. 24.10.1989, bytom Nábrežná 4588/10, 940 01
Nové Zámky, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky,
ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu ; v jednom rovnopise aj na Okresnom súde
Nitra. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie práva a ďalšie
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v prílohách č.4 až 6 vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č.655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii, keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa v tomto konkurze
neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
U k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka Roland Šátek, nar. 24.10.1989, bytom Nábrežná 4588/10, 940 01 Nové Zámky, 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.
VI.
P o u č u j e dlžníka o práve domáhať sa oddlženia po zrušení konkurzu za podmienok
ustanovených zákonom č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v úplnom znení.
VII.
P o u č u j e účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku
zaujatosti z dôvodov podľa § 14 ods.1 Občianskeho súdneho poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd
neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.

Deň vydania: 25.11.2016

Okresný súd Nitra dňa 18.11.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K026733
Spisová značka: 32K/13/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jana Deličová, nar. 1.9.1970,
bytom 956 22 Tvrdomestice 67, ktorého správcom je ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie Hollého 10,
949 01 Nitra, o odvolaní správcu po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
O d v o l á v a ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie Hollého 10, 949 01 Nitra, z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 21.11.2016
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K026734
Spisová značka: 2K/23/2012
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GRIT, s.r.o., so sídlom Karpatská
3256/15, 058 01 Poprad, IČO: 36 696 722, správcom ktorého je Ing. Ľubomíra Tichá, so sídlom kancelárie
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku,
uznesením č. k. 2K/23/2012-154 zo dňa 24.10.2016 z r u š i l konkurz na majetok úpadcu GRIT, s.r.o., so sídlom
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, IČO: 36 696 722 pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.11.2016.
Okresný súd Prešov dňa 21.11.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K026735
Spisová značka: 3K/21/2011
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: RoTTeL, s.r.o. v
konkurze, so sídlom Petrovanská 34, 080 01 Prešov, IČO: 36 490 270, správcom ktorého je JUDr. Lenka Jamnická,
rod. Gregová, so sídlom kancelárie Volgogradská 9A, 080 01 Prešov o návrhu VS Investment a.s., so sídlom
Vojtecha Tvrdého 793/21, Žilina 010 01, IČO: 44 983 727 zo dňa 14.09.2016 na vstup do konkurzného konania,
takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup VS Investment a.s., so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, Žilina 010 01, IČO: 44
983 727 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu RoTTeL, s.r.o. v konkurze, so sídlom Petrovanská 34, 080 01
Prešov, IČO: 36 490 270, namiesto pôvodného veriteľa RIGHT POWER, a.s., so sídlom M.R. Štefánika 3570/129,
Žilina 010 01,Vydáva
IČO: 36
366 544spravodlivosti
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p r i p ú š ť a vstup VS Investment a.s., so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, Žilina 010 01, IČO: 44
983 727 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu RoTTeL, s.r.o. v konkurze, so sídlom Petrovanská 34, 080 01
Prešov, IČO: 36 490 270, namiesto pôvodného veriteľa RIGHT POWER, a.s., so sídlom M.R. Štefánika 3570/129,
Žilina 010 01, IČO: 36 366 544 ( právny nástupca spoločnosti Komunal Energy, a.s., so sídlom Kálov 4, 010 01 Žilina,
IČO: 43 849 733 ) v rozsahu pohľadávky vo výške 34.575,13 EUR a pohľadávky vo výške 9.934,82 EUR.
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 21.11.2016
JUDr. Daniela Baranová, sudca
K026736
Spisová značka: 23K/34/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Oľga Vitteková, nar. 27.2.1964,
Komenského 837/10, 919 04 Smolenice, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Oľga Vitteková, nar. 27.2.1964, Komenského 837/10, 919 04
Smolenice.
Súd u z n á v a konkurz za malý.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: Mgr. Mareka Čelustku, so sídlom kancelárie: Hlavná 6, Šaľa.
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a
zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od
ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. (§ 28
ods. 2 ZKR).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR).
10.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
14.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
15.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že
majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167
ods. 1 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V
námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti,
súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
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účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti,
súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov. Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto,
že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 18.11.2016
JUDr. Jana Wilková, s u d k y ň a
K026737
Spisová značka: 36K/11/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Filip Šoka, narodený 05.10.1990, M.
R. Štefánika 245/60, 920 41 Leopoldov, správcom ktorého je Mgr. Jana Petrášová Laiferová, so sídlom kancelárie
Royova 9, 921 01 Piešťany, o odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi: Mgr. Jana Petrášová Laiferová, so sídlom kancelárie Royova 9, 921 01 Piešťany,
paušálnu odmenu vo výške 663,88 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.11.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K026738
Spisová značka: 25K/41/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Richard Puha, nar. 12.02.1979, Hlavná ulica
150/73, 930 02 Vieska, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto

rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Richard Puha, nar. 12.02.1979, Hlavná ulica 150/73, 930 02
Vieska.
Súd u z n á v a konkurz za malý.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Tibor Timár, so sídlom kancelárie: Štúrova 42, 927 01 Šaľa.
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a
zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od
ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
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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konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Obchodný vestník 226/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 25.11.2016
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V
námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti,
súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov. Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto,
že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. (§ 28
ods. 2 ZKR).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do
rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky
správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3 ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR).
10.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
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sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
14.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
15.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že
majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167
ods. 1 ZKR).

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 21.11.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K026739
Spisová značka: 5K/19/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, J. Kráľa 2, 010
01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: E - M O N T, s.r.o., so sídlom: Priehradka 141/2, 034
01 Ružomberok, IČO: 36395587, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: E - M O N T, s.r.o., so sídlom: Priehradka 141/2, 034 01 Ružomberok, IČO:
36395587.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

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: 25.11.2016

Okresný súd Žilina dňa 18.11.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K026740
Spisová značka: 5K/12/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: NSO INVEST, spol. s r.o., so
sídlom Veľká Okružná 2721/39, 010 01 Žilina, IČO: 44 813 490, právne zastúpený advokátom: Mgr. Ladislav Švaňa,
Veľká Okružná 39, 010 01 Žilina, IČO: 42 069 181, na návrh navrhovateľa - veriteľa: Metrostav Slovakia a.s., so
sídlom Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, IČO: 47 144 190, právne zastúpený advokátskou kanceláriou: Tomášek &
partners, s.r.o., so sídlom Rožňavská 2, 821 01 Bratislava, IČO: 36 858 811 a advokátom: Mgr. Vladimír Šárnik,
Rožňavská 2, 821 01 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Konkurzné konanie voči dlžníkovi NSO INVEST, spol. s r.o., so sídlom Veľká Okružná 2721/39, 010 01
Žilina, IČO: 44 813 490, prerušuje.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./.
Okresný súd Žilina dňa 18.11.2016
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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K026741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Jánošík "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1422/8, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/51/2014 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/51/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku oddelenej podstaty
V konkurznej veci úpadcu Ladislav Jánošík „v konkurze“, nar. 23.10.1951, bytom Okružná 1422/8, 020 01 Púchov
(ďalej len „Úpadca“), predkladám podľa ustanovenia § 97 v spojení s ustanovením § 96 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) nasledovný rozvrh z výťažku
oddelenej podstaty veriteľov:
1.Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Trenčín, spis. značka 38K/51/2014 zo dňa 24.2.2015, ktoré bolo publikované v
Obchodnom vestníku č. 41/2015 zo dňa 2.3.2015, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
Pohľadávky si v konkurze na majetok Úpadcu veritelia prihlásili nasledovne:
p.
č.

Názov/meno, sídlo/bydlisko, IČO

Prihlásená
suma v EUR

Zistená
suma
EUR

1

ČSOB Poisťovňa, a.s., Vajnorská 100/B, Bratislava, IČO: 31325416

184,54

184,54

2

LUKAN, s.r.o. v konkurze, zast. JUDr. Viliam Vaňko, správca,
178,90
Továrenská 716, 020 01 Púchov, IČO: 31620507

178,90

3

LUKAN, s.r.o. v konkurze, zast. JUDr. Viliam Vaňko, správca,
355,79
Továrenská 716, 020 01 Púchov, IČO: 31620507

355,79

4

LUKAN, s.r.o. v konkurze, zast. JUDr. Viliam Vaňko, správca,
354,45
Továrenská 716, 020 01 Púchov, IČO: 31620507

354,45

5

LUKAN, s.r.o. v konkurze, zast. JUDr. Viliam Vaňko, správca,
354,49
Továrenská 716, 020 01 Púchov, IČO: 31620507

354,49

6

LUKAN, s.r.o. v konkurze, zast. JUDr. Viliam Vaňko, správca,
352,78
Továrenská 716, 020 01 Púchov, IČO: 31620507

352,78

7

LUKAN, s.r.o. v konkurze, zast. JUDr. Viliam Vaňko, správca,
350,65
Továrenská 716, 020 01 Púchov, IČO: 31620507

350,65

8

LUKAN, s.r.o. v konkurze, zast. JUDr. Viliam Vaňko, správca,
348,31
Továrenská 716, 020 01 Púchov, IČO: 31620507

348,31

9

LUKAN, s.r.o. v konkurze, zast. JUDr. Viliam Vaňko, správca,
344,08
Továrenská 716, 020 01 Púchov, IČO: 31620507

344,08

10

LUKAN, s.r.o. v konkurze, zast. JUDr. Viliam Vaňko, správca,
339,90
Továrenská 716, 020 01 Púchov, IČO: 31620507

339,90

11

LUKAN, s.r.o. v konkurze, zast. JUDr. Viliam Vaňko, správca,
338,02
Továrenská 716, 020 01 Púchov, IČO: 31620507

338,02

12 M.B.A. FINANCIE s.r.o., Vysoká 19, Bratislava, IČO: 36754440

16 550,81

16 550,81

13 MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, Bratislava, IČO: 35859415

543,17

303,36

v

Prihlásený
druh ZP

Prihlásená
zabezpečená suma v
EUR
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14 MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, Bratislava, IČO: 35859415

387,74

359,38

15 MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, Bratislava, IČO: 35859415

938,53

869,89

16 Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov, IČO: 00317748 87,60

87,60

17 Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov, IČO: 00317748 36,72

36,72

18

Nosál Ivan, Mgr., Námestie slobody 1402, 020 01 Púchov, IČO:
19 547,65
11937564

19 Omámik Ivan, Za cintorínom 1249/5, 020 01 Púchov
20

1 864,78

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO:
2 267,35
35792752

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
21 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 1 698,30
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
22 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 26,50
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
23 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 52,70
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
24 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 104,60
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
25 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 2 753,07
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
26 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 1 048,34
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
27 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 16,10
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
28 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 390,77
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
29 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 3 681,37
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
30 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 344,59
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
31 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 454,95
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
32 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 239,22
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
33 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 74,89
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
34 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 280,04
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 902,80
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
36 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 927,87
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
37 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 1 272,90
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
38 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 33,40

Deň vydania: 25.11.2016

0,1 864,78
333,33
1 698,30
26,50
52,70
104,60
2 753,07

záložné právo 2 753,07

1 048,34

záložné právo 1 048,34

16,10

záložné právo 16,10

390,77

záložné právo 390,77

3 681,37

záložné právo 3 681,37

344,59

záložné právo 344,59

454,95

záložné právo 454,95

239,22

záložné právo 239,33

74,89

záložné právo 74,89

280,04

záložné právo 280,04

902,80

záložné právo 902,80

927,87

záložné právo 927,87

1 272,90

záložné právo 1 272,90

33,40

záložné právo 33,40
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Deň vydania: 25.11.2016

38 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 33,40
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
39 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 34,30
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
40 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 34,70
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
41 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 38,80
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
42 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 52,60
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
43 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 56,10
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
44 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 62,40
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
45 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 88,10
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
46 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 89,40
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
47 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 92,70
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
48 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 94,00
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
49 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 125,50
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
50 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 452,70
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
51 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 66,38
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
52A 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 2 799,23
22, Trenčín

33,40

záložné právo 33,40

34,30

záložné právo 34,30

34,70

záložné právo 34,70

38,80

záložné právo 38,80

52,60

záložné právo 52,60

56,10

záložné právo 56,10

62,40

záložné právo 62,40

88,10

záložné právo 88,10

89,40

záložné právo 89,40

92,70

záložné právo 92,70

94,00

záložné právo 94,00

125,50

záložné právo 125,50

452,70

záložné právo 452,70

66,38

záložné právo 66,38

2 799,23

záložné právo 2 799,23

52B SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, Trenčín

23,92

záložné právo 23,92

315,33

záložné právo 315,33

139,41

záložné právo 139,41

30,00

záložné právo 30,00

23,92

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
53 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 315,33
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
54 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 139,41
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
55 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 30,00
22, Trenčín
56

SR - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava,
894,50
IČO: 215759

894,50

57

SR - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava,
150,00
IČO: 215759

150,00

58

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29. augusta 8-10, 813 63
519,86
Bratislava, IČO: 30 807 484

519,86

59

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29. augusta 8-10, 813 63
84,62
Bratislava, IČO: 30 807 484

84,62

60

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29. augusta 8-10, 813 63
617,22
Bratislava, IČO: 30 807 484

617,22

61

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29. augusta 8-10, 813 63
436,28
Bratislava, IČO: 30 807 484

436,28

62

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29. augusta 8-10, 813 63

149,00

149,00
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62

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29. augusta 8-10, 813 63
149,00
Bratislava, IČO: 30 807 484

149,00

63

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29. augusta 8-10, 813 63
921,39
Bratislava, IČO: 30 807 484

921,39

64

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29. augusta 8-10, 813 63
68,23
Bratislava, IČO: 30 807 484

68,23

65

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29. augusta 8-10, 813 63
13,69
Bratislava, IČO: 30 807 484

13,69

66

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29. augusta 8-10, 813 63
127,95
Bratislava, IČO: 30 807 484

127,95

67

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29. augusta 8-10, 813 63
18,28
Bratislava, IČO: 30 807 484

18,28

68

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29. augusta 8-10, 813 63
11,90
Bratislava, IČO: 30 807 484

11,90

69 Vozár Jozef, Ing., č. 115, Horovce, nar. 18.10.1942

26 500,00

0,-

70 VŠK Púchov s.r.o., ul. 1. mája, 020 01 Púchov, IČO: 36334260

788,26

788,26

BL
Telecom
collection,
s.
r.
o.
71 Šoltésovej
14,
811
08
Bratislava 2 252,03
IČO: 47150 513
BL
Telecom
collection,
s.
r.
o.
72 Šoltésovej
14,
811
08
Bratislava 1 300,14
IČO: 47150 513
BL
Telecom
collection,
s.
r.
o.
73 Šoltésovej
14,
811
08
Bratislava 200,12
IČO: 47150 513
Slovenská konsolidačná, a.s. ako poverená osoba v zmysle zákona č.
74 374/2014 Z.z. namiesto správcu Ministerstva vnútra SR, Cintorínska 137,00
21, 814 99 Bratislava I., IČO: 35776005
Slovenská konsolidačná, a.s. ako poverená osoba v zmysle zákona č.
75 374/2014 Z.z. namiesto správcu Ministerstva vnútra SR, Cintorínska 16,60
21, 814 99 Bratislava I., IČO: 35776005
CELKOM

99 831,31

Deň vydania: 25.11.2016

záložná
zmluva

26 500,00 prihlásené/
zistené 0,-

1 344,00
1 300,14
200,12
137,00
16,60
50 604,80

17 015,99

Pohľadávky, ktoré sú uvedené pod poradovými číslami 70 až 75 vyššie, boli prihlásené po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty.
Pohľadávka, uvedená pod poradovým číslom 69, bola v plnom rozsahu, a teda aj čo do právneho dôvodu a výšky
zabezpečenia, správcom popretá, pričom veriteľ voči správcovi neinicioval incidenčný spor, a teda zabezpečenie
zaniklo.
Veriteľ SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, Trenčín si prihlásil zabezpečenie nasledovne:
p. Typ
súpisovej
Opis súpisovej zložky majetku
č. zložky majetku

Spoluvlastn.
podiel

1

Nehnuteľnosť

stavba súp. č. 601, umiestnená na parc. č. 1184/4, druh stavby: iná budova,
popis stavby: záhradná chatka, zapísaná v LV č. 2299 pre okres Púchov, 1/1 v BSM
obec Dohňany, katastrálne územie Dohňany, adresa: Dohňany 601

2

Nehnuteľnosť

pozemok parcela CKN parc. č. 198/28, o výmere 805 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, zapísaná v LV č. 3645 pre okres Púchov, obec 82/3678 v BSM
Púchov, katastrálne územie Púchov

3

Nehnuteľnosť

pozemok parc. č. 356 o výmere 2m2, druh pozemku orná pôda, parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, zapísaná v LV č. 4153 1/12

Súpisov
hodnota
v EUR

Výťažok

1 000,00

1720,00

1,00

0,90

1,00

5,53

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 25.11.2016

pre okres Púchov, obec Púchov, katastrálne územie Púchov

4

Nehnuteľnosť

pozemok parc. č. 629 o výmere 1214m2, druh pozemku ostatné plochy,
parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, zapísaná v LV č. 633 1/27
pre okres Púchov, obec Streženice, katastrálne územie Streženice

1,00

5

Nehnuteľnosť

pozemok parc. č. 356 o výmere 1289m2, druh pozemku orná pôda, parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, zapísaná v LV č. 730 pre 1/12
okres Púchov, obec Streženice, katastrálne územie Streženice

3 222,50

6

Nehnuteľnosť

pozemok parc. č. 628, o výmere 929 m2, druh pozemku orná pôda, parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, zapísaná v LV č. 1708 1/12
pre okres Púchov, obec Streženice, katastrálne územie Streženice

1,00

54,97

7

Nehnuteľnosť

pozemok parc. č. 611 o výmere 2583 m2, orná pôda, parcela registra „E“
evidovaná na mape určeného operátu, zapísaný v LV č. 1629 pre okres 1/12
Púchov, obec Streženice, katastrálne územie Streženice

1,00

152,83

8

Nehnuteľnosť

pozemok parc. č. 614 o výmere 1537 m2 orná pôda, parcela registra „E“
evidovaný na mape určeného operátu, zapísaný v LV č. 1629 pre okres 1/12
Púchov, obec Streženice, katastrálne územie Streženice

1,00

90,94

9

Nehnuteľnosť

pozemok parc. č. 620 o výmere 1292 m2, orná pôda, parcela registra „E“
evidovaný na mape určeného operátu, zapísaný v LV č. 1629 pre okres 1/12
Púchov, obec Streženice, katastrálne územie Streženice

1,00

76,44

10 Nehnuteľnosť

pozemok parc. č. 1784 o výmere 490 m2 trvalé trávne porasty, parcela
registra „E“ evidovaný na mape určeného operátu, zapísaný v LV č. 1629 1/12
pre okres Púchov, obec Streženice, katastrálne územie Streženice

1,00

81,66

11 Nehnuteľnosť

pozemok parc. č. 722 o výmere 2006 m2 orná pôda, parcela registra „E“
evidovaná na mape určeného operátu, zapísaný v LV č. 1630 pre okres 1/12
Púchov, obec Streženice, katastrálne územie Streženice

1,00

118,69

12 Nehnuteľnosť

pozemok parc. č. 1221 o výmere 2850 m2 orná pôda, parcela registra „E“
evidovaná na mape určeného operátu, zapísaný v LV č. 1630 pre okres 1/12
Púchov, obec Streženice, katastrálne územie Streženice

1,00

168,63

13 Nehnuteľnosť

pozemok parc. č. 1257 o výmere 2082 m2 orná pôda, parcela registra „E“
evidovaná na mape určeného operátu, zapísaný v LV č. 1630 pre okres 1/12
Púchov, obec Streženice, katastrálne územie Streženice

1,00

123,19

14 Nehnuteľnosť

pozemok parc. č. 1662 o výmere 19 m2 orná pôda, parcela registra „E“
evidovaná na mape určeného operátu, zapísaný v LV č. 1630 pre okres 1/12
Púchov, obec Streženice, katastrálne územie Streženice

1,00

6,33
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15 Nehnuteľnosť

pozemok parc. č. 1785 o výmere 136 m2 trvalé trávne porasty, parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, zapísaný v LV č. 1630 1/12
pre okres Púchov, obec Streženice, katastrálne územie Streženice

1,00

22,66

16 Nehnuteľnosť

pozemok parc. č. 300 o výmere 311 m2 orná pôda, parcela registra „E“
evidovaná na mape určeného operátu, zapísaný v LV č. 627 pre okres 1/12
Púchov, obec Streženice, katastrálne územie Streženice

1,00

103,66

17 Nehnuteľnosť

pozemok parc. č. 322 o výmere 625 m2 orná pôda, parcela registra „E“
evidovaná na mape určeného operátu, zapísaný v LV č. 627 pre okres 1/12
Púchov, obec Streženice, katastrálne územie Streženice

1,00

625,00

18 Nehnuteľnosť

pozemok parc. č. 595 o výmere 12747m2 trvalé trávne porasty, parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, zapísaný v LV č. 627 pre 1/12
okres Púchov, obec Streženice, katastrálne územie Streženice

1,00

754,19

19 Nehnuteľnosť

pozemok parc. č. 601 o výmere 1430 m2 orná pôda, parcela registra „E“
evidovaná na mape určeného operátu, zapísaný v LV č. 627 pre okres 1/12
Púchov, obec Streženice, katastrálne územie Streženice

1,00

84,61

20 Nehnuteľnosť

pozemok, parc. č. 603 o výmere 4447 m2 orná pôda, parcela registra „E“
evidovaná na mape určeného operátu, zapísaný v LV č. 627 pre okres 1/12
Púchov, obec Streženice, katastrálne územie Streženice

1,00

263,11

21 Nehnuteľnosť

pozemok, parc. č. 607 o výmere 2908 m2 orná pôda, parcela registra „E“
evidovaná na mape určeného operátu, zapísaný v LV č. 627 pre okres 1/12
Púchov, obec Streženice, katastrálne územie Streženice

1,00

172,06

22 Nehnuteľnosť

pozemok parc. č. 547/2 o výmere 34930 m2, druh pozemku lesné pozemky,
parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, zapísaná v LV č. 629 1/432
pre okres Púchov, obec Streženice, katastrálne územie Streženice

1,-

0,-

8552,57
EUR

Vyššie uvedené zabezpečenie veriteľa SR – Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01 Trenčín, bolo zistené,
okrem záložného práva k nehnuteľnosti vedenej v KN Okresný úrad Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec
Streženice, katastrálne územie Streženice, LV č. 1629, pozemok parcela registra "E", parc. č, 662, orná pôda o
výmere 5068 m2, ktorá súpisová zložka bola zaradená do všeobecnej podstaty Úpadcu. Žaloba o určenie výšky
a dôvodu vzniku zabezpečenia voči správcovi nebola podaná.
V súlade s ustanovením § 76 ods. 2 ZoKR bol v predmetnom konkurze vyhotovený súpis majetku oddelenej
podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 86/2015 dňa 7.5.2015. Rovnako tak aj súpis
všeobecnej podstaty.
Okresný súd Trenčín Uznesením č. k. 38K/51/2014-294 zo dňa 04.03.2016 povolil vstup Slovenskej konsolidačnej,
a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi
pohľadávky pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská
Bystrica, IČO 42 499 500 - Daňový úrad Trenčín, a to v rozsahu postúpených pohľadávok, ktoré sú vedené v
zozname pohľadávok pod č. 21 až 51 a 53 až 55 a v časti pohľadávky č. 52 postúpenej vo výške 2 799,23 eura z
celkovej prihlásenej a zistenej sumy 2 823,15 eura.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oddelená podstata, ktorá pozostáva zo súpisových zložiek v rozsahu, v akom sú uvedené v tabuľke vyššie,
sa teda vzťahuje na veriteľov:
1. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005, čo do zabezpečenej
sumy 16 991,96 EUR, a
2. SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, Trenčín, čo do zabezpečenej sumy 23,92 EUR.
Súpisová zložka majetku, uvedená pod poradovým číslom 22, bola na základe súhlasu zástupcu veriteľov
a zabezpečených veriteľov vylúčená zo súpisu oddelenej i všeobecnej podstaty z dôvodu, že jeho vymáhanie by
bolo zjavne neúčelné a náklady na jeho vymoženie a následné speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný
výťažok z jeho speňaženia. Oznámenie o vylúčení majetku pod poradovým číslom 22 bolo publikované
v Obchodnom vestníku č. 161/2016 dňa. 19.08.2016, pričom v zákonnej 60-dňovej lehote o tento majetok
neprejavil záujem žiaden veriteľ Úpadcu.
V súlade s ustanovením § 96 ods. 2 a § 97 ZoKR správca zverejnil oznam o zostavení pohľadávok proti oddelenej
podstate a zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty v Obchodnom vestníku č. 203/2016 dňa 21.10.2016.
V zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 ZoKR, nikto z oprávnených osôb neprejavil záujem nahliadnuť do zoznamu
pohľadávok proti oddelenej podstate a nikto z oprávnených osôb v zákonnej lehote nenamietol u správcu poradie
pohľadávok proti oddelenej podstate.
Podľa ustanovenia § 97 a § 101 ZoKR správca pripravil rozvrh oddelenej podstaty, ktorý pred jeho zverejnením v
Obchodnom vestníku doručil obom zabezpečeným veriteľom.
2. Rozvrhová časť
Majetok tvoriaci oddelenú podstatu veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35776005, čo do zabezpečenej sumy 16 991,96 EUR, a veriteľa SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22,
Trenčín, čo do zabezpečenej sumy 23,92 EUR, predstavovali nehnuteľnosti a spoluvlastnícke podiely Úpadcu
k nehnuteľnostiam, a to v celkovej speňaženej výške výťažku v sume 8 552,57 EUR (slovom: osemtisíc
päťstopäťdesiatdva a 57/100 EUR).
Pohľadávky proti oddelenej podstate, ktoré majú byť uspokojené z tohto majetku, sú nasledovné:
veriteľ
pohľadávky
právny dôvod
proti podstate

dátum
splatnosti

celá/priradená
suma

1

Mgr. Xénia
správca

Hofierková, poštovné - zaslanie žaloby o vyporiadanie BSM úpadcu na OS
24.9.2015
Považská Bystrica

1,75 €

2

Mgr. Xénia
správca

Hofierková, poštovné - zaslanie ponuky na odpredaj spoluvlastníckeho podielu
16.10.2015
Streženické kriviny

1,40 €

3

Mgr. Xénia
správca

Hofierková, cestovné - účasť na pojednávaní OS PX spis. značka.3C/318/2015 o
19.11.2015
vyporiadanie BSM úpadcu

24,80 €

4

Mgr. Xénia
správca

Hofierková, poštovné - žiadosť o udelenie záväzného pokynu - nehnuteľnosti
12.1.2016
Bačíková, spol. Slovenská konsolidačná, a.s.

1,75 €

Ing. Mária Stejskalová,
odmena za vypracovanie odborného vyjadrenia
5 Holubyho 7, 915 01 Nové
spoluvlastníckych podielov úpadcu k ornej pôde
Mesto nad Váhom, IČO: -

k

hodnote

12.2.2016

120,00 €

6

Mgr. Xénia
správca

Hofierková, poštovné - zaslanie ponúk 10 podielovým spoluvlastníkom na odkúpenie
12.2.2016
podielu úpadcu k ornej pôde

14,00 €

7

Mgr. Xénia
správca

Hofierková, cestovné - účasť na pojednávaní OS PX spis. značka.3C/318/2015 o
23.2.2016
vyporiadanie BSM úpadcu

25,37 €

8

Mgr. Xénia
správca

Hofierková, poštovné - žiadosť o dodatočné odsúhlasenie postupu správcu pre
23.2.2016
zabezpečeného veriteľa

1,55 €

9

Mgr. Xénia
správca

Hofierková, poštovné - zaslanie návrhu na povolenie vkladu vlastníckeho práva
10.3.2016
Bačíková na Okresný úrad Púchov, katastrálny odbor

1,55 €

Mgr.

Hofierková, poštovné - zaslanie vyhotovenia kúpnej zmluvy Helena Bačíková,

10

Xénia

10.3.2016

1,55 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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10

Mgr. Xénia
správca

Hofierková, poštovné - zaslanie vyhotovenia kúpnej zmluvy Helena Bačíková,
10.3.2016
kupujúca, po úhrade kúpnej cen

1,55 €

11

Mgr. Xénia
správca

Hofierková, poštovné - zaslanie znaleckého posudku k záhradnej chatke Slovenská
10.3.2016
konsolidačná

1,75 €

12

Mgr. Xénia
správca

Hofierková, poštovné - zaslanie doplnenia návrhu na povolenie vkladu vlastníckeho
11.3.2016
práva Bačíková na Okresný úrad Púchov, katastrálny odbor

1,40 €

13

Mgr. Xénia
správca

Hofierková, poštovné - zaslanie žiadosti o výmaz tiarch a poznámok z listov
31.3.2016
vlastníctva k majetku BSM na Okresný úrad Púchov, katastrálny odbor

1,40 €

14

Mgr. Xénia
správca

Hofierková, poštovné - zaslanie odpovede k uplatneniu predkupného práva - Helena
1.4.2016
Bačíková

1,40 €

15

Mgr. Xénia
správca

Hofierková, poštovné - zaslanie odpovede k uplatneniu predkupného práva - Jozef
1.4.2016
Crkoň

1,40 €

16

Mgr. Xénia
správca

Hofierková, poštovné - zaslanie návrhu na povolenie vkladu vlastníckeho práva na
6.4.2016
Okresný úrad Púchov, katastrálny odbor, Gardoňová

1,55 €

17

Mgr. Xénia
správca

Hofierková, poštovné - zaslanie ponúk 20 podielovým spoluvlastníkom na odkúpenie
15.4.2016
podielu úpadcu k pozemkom v intraviláne

28,00 €

18

Mgr. Xénia
správca

Hofierková, poštovné - zaslanie kúpnych zmlúv a návrhu na povolenie vkladu
22.4.2016
záujemcovi na podpis - JUDr. Július Jánošík

1,75 €

19

Mgr. Xénia
správca

Hofierková, poštovné - zaslanie návrhu na povolenie vkladu záujemcovi na podpis 2.5.2016
JUDr. Július Jánošík

1,40 €

20

Mgr. Xénia
správca

Hofierková, poštovné - zaslanie žiadosti o vylúčenie majetku zo súpisu Slovenská
9.5.2016
konsolidačná, a.s. - podiel lesy

1,40 €

21

Mgr. Xénia
správca

Hofierková,

náklady na overenie pravosti podpisu na Dodatku č. 1 ku KZ Gardoňová 13.5.2016

6,00 €

22

Mgr. Xénia
správca

Hofierková, poštovné - zaslanie doplnenia návrhu na povolenie vkladu vlastníckeho
16.5.2016
práva na Okresný úrad Púchov, katastrálny odbor, Gardoňová

1,75 €

Mgr. Xénia
23
správca

poštovné - zaslanie návrhu na povolenie vkladu VP k nehnuteľnostiam Hofierková, podiely k pozemkom extravilán na Okresný úrad Púchov, katastrálny
20.6.2016
odbor, zaslanie podpísaných KZ Eva Valášková, Jozef Crkoň, Bačíková,
JUDr. Július Jánošík
poštovné - opätovné zaslanie žiadosti o výmaz poznámok k
Hofierková,
speňažovaným podielom úpadcu k nehnuteľnostiam na OU kat. odbor 23.6.2016
Puchov

24

Mgr. Xénia
správca

25

Mgr. Xénia
správca

Hofierková, poštovné - zaslanie kúpnych zmlúv a návrhu na povolenie vkladu
8.7.2016
záujemcovi na podpis - JUDr. Július Jánošík

26

Mgr. Xénia
správca

Hofierková,

27

Mgr. Xénia
správca

Hofierková,

28

Mgr. Xénia
správca

Hofierková,

Mgr. Xénia
správca

1,55 €
1,75 €

poštovné - zaslanie návrhu na povolenie vkladu VP k nehnuteľnostiam podiely k pozemkom intravilán na Okresný úrad Púchov, katastrálny 26.7.2016
odbor,

1,75 €

poštovné - zaslanie podpísanej KZ pozemky intravilán JUDr. Jánošík

26.7.2016

1,55 €

poštovné - zaslanie podpísanej KZ pozemky intravilán Bačíková

26.7.2016

1,55 €

5.8.2016

100,00 €

Ing. Jaroslava Vanyiová,
29 91321 Mníchova Lehota odmena za vypracovanie znaleckého posudku k lesnému pozemku
174
30

7,95 €

Hofierková, poštovné - zaslanie oznámenia o vylúčení majetku - lesný pozemok - zo
16.8.2016
súpisu

1,40 €
360,42 €

súdny poplatok podľa položky 5 písm. d) Prílohy k zákonu č. 71/1992
splatný v deň rozvrhu
Zb. o súdnych poplatkoch, v znení neskorších právnych predpisov (0,2
31 Okresný súd Trenčín
výťažku, z ktorého sa 17,11 €
% z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej
vypočítal
podstaty, najviac 3 319 eur)
splatný v deň rozvrhu
Mgr. Xénia Hofierková,
32
odmena správcu vypočítaná podľa vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. * výťažku, z ktorého sa 1 116,03 €
správca
vypočítal
pred
zverejnením
Mgr. Xénia Hofierková, zaslanie návrhu rozvrhu výťažku oddelenej podstaty zabezpečenému
33
návrhu
rozvrhu 2,00 €
správca
veriteľovi
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návrhu
rozvrhu 2,00 €
výťažku v OV

veriteľovi

1 495,56 €

CELKOM

*
Odmena správcu bola vypočítaná v súlade s ustanovením § § 20 ods. 1 Vyhlášky MS SR č.
665/2005 Z.z., v zmysle ktorej za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti vrátane bytu alebo
nebytového priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou
súpisovou zložkou majetku) patrí správcovi odmena z výťažku takto: a) zo sumy výťažku do 33,19 eura 16
%, b) zo sumy výťažku nad 33,19 eura 15 %, c)
zo sumy výťažku nad 331,94 eura 14 %, d) zo sumy
výťažku nad
3 319,39 eura 13 %. Ku každej súpisovej zložke majetku bola odmena vypočítaná zvlášť,
pričom od výťažku boli najprv odrátané pohľadávky proti oddelenej podstate.
Ďalej, podľa ustanovenia § 87 ods. 5 ZoKR, druhá veta, ak náklady súvisiace s oddelenou podstatou súvisia aj s
inou podstatou, tieto sa rozpočítajú medzi dotknuté podstaty pomerným spôsobom podľa súpisovej hodnoty
majetku, s ktorým súvisia; ak už došlo k speňaženiu majetku, pri rozpočítaní nákladov medzi dotknuté podstaty sa
vychádza z výťažku získaného speňažením majetku.
Spoločné pohľadávky proti všeobecnej a oddelenej podstate boli nasledovné:
veriteľ
pohľadávky
dátum
celá/priradená
právny dôvod
proti podstate
splatnosti suma
Mgr. Xénia Hofierková, zaslanie žiadosti o zápis obmedzujúcej poznámky do Listu vlastníctva Okresnému
1
11.3.2015 1,40 €
správca
úradu Púchov, katastrálny odbor
2 VÚB, a.s.
3
4
5
6
7

Mgr. Xénia
správca
Mgr. Xénia
správca
Mgr. Xénia
správca
Mgr. Xénia
správca
Mgr. Xénia
správca

Hofierková,

bankové poplatky

30.4.2015 3,50 €

poštovné - zaslanie oznámenia o popretí veriteľovi Ing. Jozef Vozár, Horovce

19.5.2015 1,40 €

Hofierková, poštovné - zaslanie oznámenia o popretí veriteľovi MEDIATEL, spol. s r.o.,
19.5.2015 1,40 €
Bratislava
Hofierková,
poštovné - zaslanie oznámenia o popretí veriteľovi Mgr. Ivan Nosál, Púchov
19.5.2015 1,40 €
Hofierková,
Hofierková,

poštovné - zaslanie oznámenia o popretí veriteľovi PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.19.5.2015 1,40 €
poštovné - zaslanie oznámenia o popretí veriteľovi SR - Daňový úrad Trenčín

19.5.2015 1,40 €

8 VÚB, a.s.

bankové poplatky

31.5.2015 3,50 €

9 VÚB, a.s.

bankové poplatky

30.6.2015 3,50 €

Mgr. Xénia Hofierková,
10
paušálna odmena správcu do konania prvej schôdze veriteľov
správca

23.7.2015 663,88 €

11 VÚB, a.s.

31.7.2015 3,50 €

bankové poplatky

Mgr. Xénia Hofierková,
12
poštovné - zaslanie oznámenia o popretí veriteľovi BL Telecom collection, s.r.o.
správca
Mgr. Xénia Hofierková,
13
poštovné - zaslanie správy o činnosti správcu zástupcovi veriteľov
správca

19.8.2015 1,40 €
31.8.2015 1,40 €

14 VÚB, a.s.

bankové poplatky

31.8.2015 3,50 €

15 VÚB, a.s.

bankové poplatky

30.9.2015 3,50 €

Mgr. Xénia Hofierková, poštovné - zaslanie žiadosti o udelenie súhlasu s vylúčením majetku zo súpisu
16
12.10.2015 1,55 €
správca
spol. Slovenská konsolidačná, a.s.
Mgr. Xénia Hofierková,
17
poštovné - zaslanie oznámenia zástupcovi veriteľov o vylúčení majetku zo súpisu 23.10.2015 1,40 €
správca
18 VÚB, a.s.

bankové poplatky

31.10.2015 3,50 €

Mgr. Xénia Hofierková,
19
poštovné - zaslanie správy o činnosti správcu zástupcovi veriteľov
správca

27.11.2015 1,40 €

20 VÚB, a.s.

30.11.2015 3,50 €

bankové poplatky

Mgr. Xénia Hofierková, poštovné - zaslanie žiadosti o udelenie záväzného pokynu zabezpečenému
21
8.12.2015 1,75 €
správca
veriteľovi a zástupcovi veriteľov
22 VÚB, a.s.

bankové poplatky

31.12.2015 3,50 €

23 VÚB, a.s.

bankové poplatky

21.1.2016 3,50 €

Mgr. Xénia Hofierková,
24
poštovné - správa zástupca veriteľov
správca

24.2.2016 1,40 €

25 VÚB, a.s.

bankové poplatky

29.2.2016 3,50 €

26 VÚB, a.s.

bankové poplatky

31.3.2016 3,50 €

27 VÚB, a.s.

bankové poplatky

30.4.216

3,50 €
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Mgr. Xénia Hofierková,
poštovné - zaslanie správy o činnosti správcu zástupcovi veriteľov
správca

20.5.2016 1,40 €

29 VÚB, a.s.

bankové poplatky

31.5.2016 3,50 €

30 VÚB, a.s.

bankové poplatky

30.6.2016 3,50 €

31 VÚB, a.s.

bankové poplatky

31.7.2016 3,51 €

Mgr. Xénia Hofierková,
32
poštovné - zaslanie správy o činnosti správcu zástupcovi veriteľov
správca

15.8.2016 1,55 €

33 VÚB, a.s.

bankové poplatky

31.8.2016 3,50 €

34 VÚB, a.s.

bankové poplatky

30.9.2016 3,50 €

CELKOM

748,54 €

Tieto boli rozpočítané na všeobecnú podstatu a oddelenú podstatu v pomere podľa sumy výťažku týchto podstát,
a teda v pomere 5355,36 : 8552,57. Na všeobecnú podstatu tak pripadla suma 360,42 EUR a na oddelenú podstatu
suma 460,31 EUR.
Proti tomuto zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate neboli v 30 dňovej lehote od zverejnenia zostavenia
zoznamu
pohľadávok
proti
podstate
a zámeru
zostaviť
rozvrh
výťažku
oddelenej
podstaty
doručené žiadne námietky.
Z celkového výťažku z oddelenej podstaty v sume 8 552,57 EUR majú byť uspokojené pohľadávky proti
oddelenej podstate vo výške 1 495,56 EUR a pomerná časť pohľadávok voči všeobecnej a oddelenej
podstate v sume 460,31 EUR, čo je celkovo suma 1 955,87 EUR.
Čistý výťažok z oddelenej podstaty tak predstavuje sumu 6 596,70 EUR.
Miera uspokojenia zabezpečených veriteľov z oddelenej podstaty je nasledovná:
Označenie veriteľa
(prepočet bol vykonaný podľa pomeru pohľadávok)

Prihlásená a zistená suma Miera
pohľadávky
uspokojenia

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
16 991,96 €
Bratislava, IČO: 35776005

6 587,43 €

SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, Trenčín

23,92 €

9,27 €

Celkom

17 015,88 €

6 596,70 €

Miera uspokojenia v %

38,77%

Zostávajúca
suma
všeobecnej podstaty *

do

10 404,53 €
14,65 €
10 419,18 €

____________________________________________________
*
V zmysle ustanovenia § 94 ZoKR, druhá veta, ak nie je možné uspokojiť zabezpečenú pohľadávku
zabezpečeného veriteľa v celom rozsahu, vo zvyšnom rozsahu sa uspokojí ako nezabezpečená
pohľadávka.

Poučenie správcu:
Podľa ustanovenia § 96 ods. 1, posledná veta, ZoKR, náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ prihlásenej
pohľadávky sám. Správca predkladá zabezpečeným veriteľom návrh rovzrhu oddelenej podstaty Úpadcu a určuje
na jeho schválenie lehotu 15 dní odo dňa zverejnenia tohto návrhu v Obchodnom vestníku.
Zároveň týmto vyzývam vyššie uvedených veriteľov, aby na adresu správcu: Mgr. Xénia Hofierková, správca,
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: hofierkovaxenia@gmail.com,
oznámili číslo bankového účtu v tvare IBAN a BIC kód, na ktorý budú v prípade schválenia rozvrhu výťažku
z oddelenej podstaty poukázané peňažné prostriedky, pripadajúce na uspokojenie ich pohľadávok.
V Trenčíne, dňa 22.11.2016
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______________________________
Mgr. Xénia Hofierková, správca úpadcu Ladislav Jánošík „v konkurze“

K026742
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:
Iné zverejnenie

Schválený 1. čiastkový rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v konkurznej veci vedenej na Okresnom
súde v Trenčíne pod sp.zn. 29K/61/2011 úpadcu: Bolton Real s.r.o., Laurinská 18 Bratislava, IČO: 36 615 200
Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu v Trenčíne sp.zn. 29K/61/2011 zo dňa 20.1.2012 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Bolton Real s.r.o. so sídlom J.Kréna 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 615 200. Do
funkcie správcu som bol ustanovený ja, JUDr. Ján Súkeník so sídlom kancelárie Stred 60/55 Považská Bystrica.
Toto uznesenie bolo publikované v Obchodnom vestníku OV 19/2012 dňa 27.1.2012.
V predmetnom konkurznom konaní boli v zákonnej 45-dňovej lehote prihlásené poväčšine nezabezpečené
pohľadávky, zo strany jedného veriteľa Ing. Ivana Hromadu, Kpt. Nálepku 1109/43 Bojnice bolo prihlásené aj
zabezpečovacie právo na majetok úpadcu. Veriteľ Ing. Ivan Hromada, Kpt. Nálepku 1109/43 Bojnice si
v predmetnom konkurznom konaní prihlásil svoju pohľadávku v celkovej výške 1 114 424 Eur, pričom si tento
uplatnil i zabezpečovacie právo.
Do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 42/2012 boli zapísané
nehnuteľnosti a to:
- Spoluvlastnícky podiel 9/10 na pozemku parc. č. 2705/25, zapísaný na LV 6901 kat. úz. Piešťany
- Spoluvlastnícky podiel 9/10 na pozemku parc. č. 2705/125, zapísaný na LV č. 6901 kat. úz. Piešťany
- Spoluvlastnícky podiel 11/12 na pozemku parc. č. 2705/30, zapísaný na LV 7084 kat. územie Piešťany.
- Pozemky, zapísané na LV č. 8073 katastrálne územie: Piešťany (spoluvl.podiel 1/1)
- Spoluvlastnícky podiel 1/6 na pozemku parc. č. 12212/154, zapísaný na LV č. 8541, kat. územie: Piešťany
- Spoluvlastnícky podiel 1/3 na pozemku parc. č. 2705/31, zapísaný na LV č. 8596 kat. územie: Piešťany
- Spoluvlastnícky podiel 5/6 na pozemku parc. č. 2705/14, zapísaný na LV č. 8837 kat. územie: Piešťany
- Spoluvlastnícky podiel 10/12 na pozemku parc.č. 2705/22, zapísaný na LV č. 10033 kat. úz: Piešťany
- Pozemky zapísané na LV č. 12052 kat. územie: Piešťany (spoluvl. podiel 1/1)
- Spoluvlastnícky podiel 1/3 na pozemku parc.č. 12705/31, zapísaný na LV č. 12054 kat. územie: Piešťany
- Pohľadávka z účtu vedeného v SLSP a.s. pobočka Trenčín v súpisovej hodnote 355,28 Eur
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- Peňažná pohľadávka - Daňový úrad Nové Mesto nad Váhom – súp. hodnota 165,97 Eur
- Peňažná pohľadávka – Daňový úrad Nové Mesto nad Váhom – súp. hodnota 166,45 Eur
- Peńažná hotovosť – súp. hodnota 17,16 Eur
Do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Ing. Ivan Hromada, Kpt. Nálepku 1109/43 Bojnice, ktorý
bol zverejnený v obchodnom vestníku č. OV 42/2012 boli zapísané nehnuteľnosti a to:
- pozemky zapísané na LV č. 1528 katastrálne územie: Rakoľuby (spoluvl. podiel 1/1)
- spoluvlastnícky podiel 4/6 na pozemku parc. č. 649 zapísanom na LV č. 1410 kat. územie: Horná Streda
- spoluvlastnícky podiel 3/5 na na pozemku parc.č. 631, zapísanom na LV č. 1378 kat. územie: Horná Streda
- pozemky zapísané na LV č. 1365 kat. územie: Horná Streda (spoluvl. podiel 1/1)
- spoluvlastnícky podiel ¾ na pozemku parc. č. 640, zapísanom na LV č. 868 kat. územie: Horná Streda
- spoluvlastnícky podiel 14/18 na pozemku parc. č. 639 zapísaný na LV č. 867 kat. územie: Horná Streda
- spoluvlastnícky podiel 180/200 na na pozemku parc. č. 643, zapísaný na LV č. 703, kat. územie: Horná Streda
Správca v zákonom stanovenej lehote poprel pohľadávku veriteľa Ing. Ivana Hromadu, Kpt. Nálepku 1109/43
Bojnice prihlásenú v celkovej výške 1 114 424 Eur v celom rozsahu čo do výšky, právneho dôvodu i zabezpečenia
zabezpečovacím právom.
Žalobou podanou na Okresný súd Trenčín sa pôvodne Ing. Ivan Hromada, bydliskom Kapitána Nálepku 1109/43
Bojnice domáhal voči správcovi, aby súd určil, že pohľadávka veriteľa – žalobcu prihlásená v konkurznom konaní
sp.zn.29K/61/2011 voči úpadcovi je vo výške 1 108 298,44 Eur zistená a nesporná čo do právneho dôvodu vzniku,
výšky prihlásenej sumy, vymáhateľnosti a čo do zabezpečenia zabezpečovacím právom. Konanie sa viedlo na
Okresnom súde v Trenčíne pod sp.zn. 39Cbi/10/2012.
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 39Cbi/10/2012-147 zo dňa 24.10.2012 pripustil, aby do konania na miesto
doterajšieho žalobcu Ing. Ivana Hromadu vstúpil ako žalobca MIGUEL F. DE SOTO s.r.o. so sídlom
Hviezdoslavovo námestie 16 Bratislava, IČO: 43 896 758. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.11.2012.
Písomným podaním zo dňa 25.3.2013 zobral žalobca MUGUEL F. DE SOTO s.r.o. Bratislava prostredníctvom
právneho zástupcu žalobu o určenie popretej pohľadávky zabezpečenej zabezpečovacím právom, jej právneho
dôvodu a výšky v celom rozsahu späť.
V právnej veci žalobcu MIGUEL F.DE SOTO s.r.o. Bratislava proti žalovanému JUDr. Ján Súkeník správca Bolton
Real s.r.o. Nové Mesto n/Váhom v konaní o určenie popretej pohľadávky zabezpečenej zabezpečovacím právom,
jej právneho dôvodu a výšky Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 39Cbi/10/2012-171 zo dňa 8.4.2013 konanie
zastavil. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.5.2013.
Ďalšie súdne spory, ktoré prebiehali počas konkurzu boli právoplatne ukončené a podklady k týmto sporom sú
súčasťou správcovského spisu.
Na základe vyššieuvedeného uznesenia Okresného súdu Trenčín č.k. 39Cbi/10/2012-171 zo dňa 8.4.2013, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 10.5.2013 správca z obchodnom vestníku OV č. 125/2013 zverejnil preradenie
súpisových zložiek majetku z oddelenej podstaty veriteľa MIGUEL F. DE SOTO s.r.o. so sídlom Hviezdoslavo
námestie 16 Bratislava do všeobecnej podstay. Jedná sa o nehnuteľnosti:
- pozemky zapísané na LV č. 1528 katastrálne územie: Rakoľuby
- spoluvlastnícky podiel 4/6 na pozemku parc. č. 649 zapísanom na LV č. 1410 kat. územie: Horná Streda
- spoluvlastnícky podiel 3/5 na na pozemku parc.č. 631, zapísanom na LV č. 1378 kat. územie: Horná Streda
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- pozemky zapísané na LV č. 1365 kat. územie: Horná Streda
- spoluvlastnícky podiel 3/4 na pozemku parc. č. 640, zapísanom na LV č. 868 kat. územie: Horná Streda
- spoluvlastnícky podiel 14/18 na pozemku parc. č. 639 zapísaný na LV č. 867 kat. územie: Horná Streda
- spoluvlastnícky podiel 180/200 na na pozemku parc. č. 643, zapísaný na LV č. 703, kat. územie: Horná Streda
Uznesením Okresného súdu Trenčín sp.zn. 29K/61/2011-305 zo dňa 6.8.2012 súd povolil vstup obchodnej
spoločnosti MIGUEL F.DE SOTO s.r.o. so sídlom Hviezdoslavovo námestie 16 Bratislava, IČO: 43896 758 do
konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa Ing. Ivana Hromadu, bytom Kpt.
Nálepku 1109/43 Bojnice vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod č. 7/1, ktorému zverejnením oznámenia
o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne postavenie účastníka tohto konania.
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.8.2012.
Uznesením Okresného súdu Trenčín sp.zn. 29K/61/2011-440 zo dňa 15.10.2012 súd potvrdil prevod pohľadávky,
ktorá je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod por.č. 1/1 z veriteľa Blue Note s.r.o. so sídlom J.Kréna 1
nové Mesto nad Váhom, IČO: 43 847 749 na veriteľa MIGUEL F. DE SOTO s.r.o. so sídlom Hviezdoslavovo nám.
16 Bratislava, IČO: 43 896 758. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.10.2012.
Okresný súd Trenčín uznesením sp.zn. 29K/61/2011-438 zo dňa 15.10.2012 potvrdil prevod pohľadávok ktoré sú
vedené v konečnom zozname pohľadávok 2/1, 3/2, 4/3 a 5/4 z veriteľa BOLTON s.r.o so sídlom J.Kréna 1, 915 01
Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 295 906 na veriteľa MIGUEL F. DE SOTO s.r.o. so sídlom Hviezdoslavovo
námestie 16 Bratislava, IČO: 43 896 758. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.10.2012.
Okresný súd Trenčín uznesením sp.zn. 29K/61/2011-442 zo dňa 15.10.2012 potvrdil prevod pohľadávky, ktorá
je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod č. 8/1 z veriteľa Ing. Alena Zelenayová s miestom podnikania
J.Kréna 1 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34 552 391 na veriteľa MIGUEL F. DE SOTO s.r.o. so sídlom
Hviezdoslavovo námestie 16 Bratislava, IČO: 43 896 758. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
23.10.2012.
Okresný súd Trenčín uznesením sp.zn. 29K/61/2011-520 zo dňa 29.10.2012 potvrdil prevod pohľadávky, ktorá je
vedená v konečnom zozname pohľadávok pod č. 6/1 z veriteľa Ingrid Danišovičová bydliskom Limbašská cesta 9
Pezinok na veriteľa MIGUEL F. DE SOTO s.r.o. so sídlom Hviezdoslavovo námestie 16 Bratislava, IČO:
43 896 758. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 6.11.2012.
Okresný súd Trenčín uznesením sp.zn. 29K/61/2011-593 zo dňa 16.4.2013 potvrdil prevod pohľadávky, ktorá je
vedená v konečnom zozname pohľadávok pod č. 10/1 z veriteľa Rhone Equity Management SA so sídlom Rue de
lAubépine1, CH-1205 Ženeva, Švajčiarsko, federálne registračné číslo-CH-660-2807005-1 na veriteľa MIGUEL F.
DE SOTO s.r.o. so sídlom Hviezdoslavovo námestie 16 Bratislava, IČO: 43 896 758. Toto uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 23.4.2013.
Počas konkurzného konania došlo k zmene obchodného mena spoločnosti MIGUEL F. DE SOTO s.r.o. na: BR
INVESTMENT s.r.o.
Dňa 16.4.2012 o 14,00 hodine sa v sídle správcu konala schôdza veriteľov. Schôdza veriteľov bola riadne
zvolaná v súlade s § 34 ods.1 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii /ďalej len „ZKR“/ prostredníctvom
obchodného vestníka OV 48B/2012.
Na schôdzi veriteľov dňa 16.4.2012 bol zvolený 3-členný veriteľský výbor. Zápisnica zo schôdze veriteľov spolu
s prílohami bola doručená dňa 17.4.2012 na Okresný súd Trenčín. Veriteľský výbor za predsedu veriteľského
výboru zvolil: Ing. Iva Šafranka nar. 16.7.1963 bytom Federátov 6499, 080 01 Prešov.
Člen veriteľského výboru Rhone Equity Management SA Ženeva odstúpil z funkcie člena veriteľského výboru,
ktorú skutočnosť oznámil správcovi listom zo dňa 6.3.2013. Na základe tejto skutočnosti z dôvodu potreby zvolenia
nového člena veriteľského výboru správca prostredníctvom OV 56/2013 zvolal v súlade s § 34 ods.2 ZKR ďalšiu
schôdzu veriteľov na deň 10.4.2013 o 14,00 hod. v sídle správcu v Považskej Bystrici Stred 60/55.
Dňa 10.4.2013 o 14,00 hodine sa v sídle správcu konala ďalšia schôdza veriteľov na ktorej bol zvolený nový člen
veriteľského výboru: MIGUEL F. DE SOTO s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 16 Bratislava. Zápisnica zo schôdze
veriteľov bola doručená na Okresný súd Trenčín.
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Správcovi bol zo strany veriteľského výboru udelený záväzný pokyn na speňažovanie nehnuteľností úpadcu
zapísaných do súpisu všeobecnej podstaty s tým, že nehnuteľnosti budú speňažované formou dražby podľa§ 92
ods.1 písm. b/ ZKR – dražbou organizovanou dražobníkom a to tak, že budú vykonané 4 kolá dražby v súlade
s etapami špecifikovanými v záväznom pokyne veriteľského výboru. Zároveň veriteľský výbor uložil správcovi
záväzný pokyn uzavrieť so spoločnosťou MAGNUS REAL s.r.o. so sídlom Z. Kodálya 787/6 Galanta zmluvu
o výkone dobrovoľnej dražby v zmysle návrhu zmluvy o výkone dražby, ktorý tvoril prílohu č.1 zápisnice zo
zasadnutia veriteľského výboru. Veriteľský výbor tak isto uložil správcovi záväzný pokyn bez zbytočného odkladu
zapísať rozdelenie pozemkov v zmysle Geometrického plánu č. 23/2014 na oddelenie pozemkov č. 620/65 a 620/89
k.ú. Horná Streda okres Nové Mesto nad Váhom, kraj Trenčiansky, zapísaných na LV č. 1365 zo dňa 24.4.2014,
ktorý vyhotovila spoločnosť GEOWAY s.r.o., Dušan Chynoradský, ktorý autorizačne overil Ing. Jozef Valachovič dňa
24.4.2014 a ktorý úradne overil Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Ing. Ľubica Balažovičová
dňa 7.5.2014 pod č. 274/2014 do katastra nehnuteľností.
Správca listom zo dňa 10.7.2015 požiadal Okresný úrad odbor katastrálny Nové Mesto nad Váhom o zápis
geometrického plánu č. 23/2014 do katastra nehnuteľností. Na základe tohto geometrického plánu bola pôvodná
parc. 620/65 /pôvodne o výmere 205 101 m2/ rozdelená na 2 časti a bola vytvorená novovytvorená parcela registra
C-KN č. 620/89 – ostatné plochy o výmere 97 598 m2 a parc. C-KN č. 620/65 – ostatné plochy o výmere 107 503
m2.
V zmysle záväzného pokynu veriteľského výboru správca uzavrel s dražobníkom MAGNUS REAL – realitná
a aukčná spoločnosť s.r.o. Galanta Zmluvu o vykonaní dražby. Správcovi bol zo strany dražobníka doručený
znalecký posudok č 21/2016 znalca Ing. Jána Víťazku v zmysle ktorého bola stanovená všeobecná hodnota
nehnuteľností zapísaných na LV č. 1528 k.ú. Rakoľuby na sumu 1 030 000 EUR. V zmysle znaleckého posudku č.
21/2016 správca v obchodnom vestníku OV 70/2016 upravil súpis všeobecnej podstaty a o úprave súpisu
všeobecnej podstaty správca upovedomil v zmysle § 77 ods.6 veriteľský výbor.
V zmysle záväzného pokynu veriteľského výboru bolo vyhlásené 1. kolo dražby ktorého predmetom boli
nehnuteľnosti zapísané na LV 1528 k.ú. Rakoľuby o veľkosti podielu 1/1 k celku. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
bolo správcom zverejnené v Obchodnom vestníku OV 73/2016. Dňa 11.5.2016 o 14,30 hodine sa v Galante konalo
1. kolo dražby na odpredaj nehnuteľností zapísaných na LV č. 1528 k.ú. Rakoľuby. Predmet dražby bol vydražený,
cena dosiahnutá vydražením: 1 030 000,00 EUR. Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby bolo správcom
zverejnené v Obchodnom vestníku OV 109/2016. Dňa 8.6.2016 bol predmet dražby odovzdaný vydražiteľovi.
Všetky záväzné pokyny sú súčasťou správcovského spisu.
Účelom speňažovania predmetného majetku podliehajúceho konkurzu bolo získať čo najvyšší výťažok v čo
najkratšom čase s vynaložením čo najnižších nákladov. Pri speňažení predmetného majetku podliehajúceho
konkurzu správca postupoval spôsobom, ktorý s odbornou starostlivosťou vyberal tak, aby čo najlepšie splnil účel
speňažovania a dodržal pravidlá speňažovania ustanovené ZKR.

Rozvrhová časť
Všeobecnú podstatu úpadcu tvorí:
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 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
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- súdny poplatok vo výške 59,87 EUR vrátený Okresným súdom Nové Mesto nad Váhom
- nadmerný odpočet poukázaný z Daňového úradu Bratislava vo výške 3,80 EUR za 4/2013
- Zmluvný poplatok z Obec 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

Výťažok zo speňaženia súpisových zložiek všeobecnej podstaty /speňaženia nehnuteľností zapísaných na LV č.
1528 k.ú. Rakoľuby/ predstavuje sumu 1 030 000 EUR.
Správca konštatuje, že v konkurznom konaní boli do času vyhotovenia tohto návrhu okrem odmeny správcu
a súdneho poplatku z výťažku uspokojené pohľadávky proti podstate súvisiace so speňaženými súp. zložkami
v celkovej sume 187 149,36 EUR, pričom právny dôvod, čas vzniku, čas uspokojenia a veritelia týchto pohľadávok
proti podstate sú uvedené v priloženom prehľade. Čo sa týka priradenia k jednotlivým súpisovým zložkám,
v priloženom prehľade sú pohľadávky proti podstate označené písmenom V, nakoľko tieto boli rozpočítané medzi
súpisové zložky majetku všeobecnej podstaty.
Správca v súlade s § 98 ods.2 ZKR zákona účinného do 31.12.2011 vyčlenil z výťažku speňaženia rezervu na
budúce pohľadávky proti podstate vo výške 5 350 EUR súvisiace s poplatkami za vedenie účtu, poštovným,
poplatkami za príkazy na úhradu ako i uspokojenie budúcich pohľadávok proti podstate.
V zmysle Zákona č. 71/1992 Zb. zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov súdny
poplatok za konkurzné konanie predstavuje 0,2 % z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty, najviac 3 319 EUR.
Súdny poplatok predstavuje sumu vo výške 2 060,00 EUR.
Čo sa týka odmeny správcu ako pohľadávky proti podstate správca konštatuje, že
a/ za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov bola správcovi uznesením Okresného súdu Trenčín sp.zn.
29K/61/2011-246 zo dňa 7.6.2012 priznaná paušálna odmena vo výške 7 966,54 EUR, pričom časť paušálnej
odmeny vo výške 1 659,70 EUR bola správcovi vyplatená z preddavku zloženého navrhovateľom – veriteľom na
účet súdu a časť súdom priznanej paušálnej odmeny vo výške 6 306,84 EUR bola uspokojená z výťažku počas
konkurzu.
b/ z predaja časti majetku všeobecnej podstaty v rámci 1. kola dražby správca získal výťažok vo výške 1 030 000
EUR.
V zmysle § 20 ods.1 písm. f/ Vyhlášky č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákona
o konkurze a reštrukturalizácii „ Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti vrátane bytu alebo nebytového
priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou /jednou súpisovou zložkou
majetku/ patrí správcovi odmena z výťažku nad 331 939,19 Eur 3%.
Po zohľadnení sumy výťažku zo speňaženia časti majetku všeobecnej podstaty / 1 030 000 EUR/ a odpočítaní
priradených pohľadávok proti dotknutým zložkám všeobecnej podstaty vo výške 187 149,36 EUR predstavuje
základ pre určenie odmeny správcu sumu 842 850,64 EUR, z toho odmena vo výške 3 % predstavuje sumu
25 285,51 EUR. Keďže správca je platcom dane z pridanej hodnoty je k vypočítanej odmene potrebné v zmysle §
10 Vyhlášky 665/2005 Z.z. pripočítať 20 % DPH, t.j. 5 057,10 EUR. Celková odmena správcu potom predstavuje
sumu 30 342,62 EUR vrátane DPH a táto pohľadávka proti podstate bola rozpočítaná medzi dotknuté súpisové
zložky majetku všeobecnej podstaty.

Pomerné rozdelenie čistého výťažku nezabezpečeným veriteľom
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Príjmy vrátane výťažku zo speňaženia časti majetku všeobecnej podstaty /dotknutých súpisový zložiek/
v celkovej výške 1 030 967,29 EUR, ponížený o sumu pohľadávok proti všeobecnej podstate v celkovj sume 219
551,98 EUR (vrátane odmeny správcu vo výške 30 342,62 EUR a súdneho poplatoku za konkurzné konanie vo
výške 2 060,00 EUR) a sumu rezervy na budúce pohľadávky proti podstate v sume 5 350 EUR predstavuje sumu
vo výške 806 065,31 EUR.
Na základe vyššieuvedeného pripadne na uspokojenie nezabezpečených veriteľov suma vo výške 806 065,31
EUR.
V prípade, ak správca získa v prospech úpadcu výťažok neuvedený v tomto rozvrhu, alebo dôjde k uspokojeniu
pohľadávok proti podstate v menšom rozsahu alebo predpokladané budúce pohľadávky proti podstate nevzniknú,
takýto zostatok správca rozdelí medzi veriteľov podľa rovnakých princípov ako v tomto rozvrhu.
Rozdelenie výťažku nezabezpečeným veriteľom
Bolton Real s.r.o. - rozdelenie čistého výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Veriteľ
- suma zistených pohľadávok v suma
Por. č. Veriteľ - obchodné meno
Veriteľ - adresa
IČO
EUR
výťažku
Hviezdoslavovo
BR
INVESTMENT
s.r.o.
(pôvodný
1/1
námestie
43 896 758 37 960,30 €
4 703,12 €
veriteľ: Blue Note, s.r.o.)
16, Bratislava
Hviezdoslavovo
námestie
16, Bratislava

43 896 758 3 570,67 €

442,39 €

Hviezdoslavovo
námestie
16, Bratislava

43 896 758 34 192,16 €

4 236,26 €

Hviezdoslavovo
námestie
16, Bratislava

43 896 758 0,00 €

0,00 €

Hviezdoslavovo
námestie
16, Bratislava

43 896 758 9 400,69 €

1 164,70 €

2/1 - 5/4

BR
INVESTMENT
veriteľ: Bolton, s.r.o.)

s.r.o.

(pôvodný

6/1

BR
INVESTMENT
s.r.o.
veriteľ:Danišovičová Ingrid )

(pôvodný

7/1

BR
INVESTMENT
s.r.o.
veriteľ: Hromada Ivan, Ing.)

(pôvodný

8/1

BR
INVESTMENT
s.r.o.
veriteľ: Ing. Alena Zelenayová)

(pôvodný

9/1

MOBILNÉ DOMY, s.r.o.

10/1

BR
INVESTMENT
s.r.o.
(pôvodný Hviezdoslavovo
veriteľ: RHONE EQUITY MANAGEMENT námestie
SA)
16, Bratislava

J.Hašku 18, Nové Mesto
44 220 294 75 990,29 €
nad Váhom

43 896 758 5 150 649,21 €

9 414,87 €

638 143,13 €

11/1-13/3 S.P.A. DEVELOPMENT,s.r.o.

Laurinská 18, Bratislava 35 952 750 696 891,75 €

86 341,87 €

14/1

Struhár Peter, Ing.

Pri
Hornej
1098/4,
Svätý Jur

331 575,42 €

41 080,76 €

15/1

Šafranko Ivo, Ing.

Federátov
Prešov

165 770,24 €

20 538,21 €

6 506 000,73 €

806 065,31 €

Skalke

6499/6,

Prílohy: Prehľad speňaženia časti všeobecnej podstaty
Pohľadávky proti podstate
Priradenie súpisových zložiek majetku k výťažkom
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V zmysle § 98 ods.4 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalízácii , ak veriteľský výbor návrh čiastkového
rozvrhu výťažku schváli, správca bezodkladne uspokojí nezabezpečené pohľadávky podľa schváleného čiastkového
rozvrhu výťažku.
Návrh čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty bol zverejnený v obchodnom vestníku OV 218/2016.
Príslušný orgán schválil čiastkový rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K026743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Erik Klema
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železiarenská 487/29, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2016 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/3/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o konaní verejného ponukového konania
Správca konkurznej podstaty úpadcu: Bc. Erik Klema,. nar. 9. 6. 1988, trv. bytom: Železiarenská 487/29, 040 01
Košice vyhlasuje v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení, v súlade so záväzným pokynom udeleným zástupcom veriteľov, 3. kolo verejného ponukového konania na
predaj hnuteľného majetku úpadcu zapísaného v súpise majetku všeobecnej podstaty.
Súpis tohto majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 123/2016 dňa 27. 6. 2016 pod
položkou K015001.
Podmienky verejného ponukového konania:
V 3. kole verejného ponukového konania sa predaj hnuteľného majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty
uskutoční za najvyššiu ponúknutú cenu, minimálne však za hodnotu 50 % jeho súpisovej hodnoty.
Bližšie informácie ako aj termín obhliadky predávaného majetku možno dohodnúť so správcom na telefónnom čísle:
0903 6430 80 alebo emailom na adrese: daniela.tarhajova@gmail.com.
Termín a miesto predkladania ponúk: záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej
obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie – Bc. Erik Klema – neotvárať“, a to v lehote 10 dní od
uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku na adresu kancelárie správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia ponukového konania
v OV SR a končí desiatym dňom o 15:00 hod. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty sa nebude
považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada. V prípade, ak
dôjde k stretu ponúk rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, má prednosť ponuka, ktorá
bola správcovi doručená ako prvá.
Náležitosti ponuky: riadna identifikácia vecí, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v zozname
majetku určeného na speňaženie, označenie ponúkanej kúpnej ceny, predloženie dokladu preukazujúceho právnu
subjektivitu právnickej osoby, originál alebo overenú fotokópiu výpisu z obchodného, živnostenského, resp. iného
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subjektivitu právnickej osoby, originál alebo overenú fotokópiu výpisu z obchodného, živnostenského, resp. iného
registra, nie staršiu ako 1 mesiac s označením obchodného mena, sídla, IČO, u fyzických osôb – nepodnikateľov sa
uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP alebo rodného listu a doklad
o zaplatení kúpnej ceny. Záujemca je povinný v ponuke uviesť bankové spojenie na vrátenie ponúknutej kúpnej
ceny a telefonický kontakt. Doručená ponuka je po uplynutí termínu na predkladanie ponúk záväzná až do
ukončenia ponukového konania a nemožno ju po uplynutí termínu meniť, dopĺňať ani vziať späť. Záujemca je
povinný k svojej ponuke predložiť doklad o zaplatení ním ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu úpadcu uvedenom
vo zverejnení ponuky, ktorá sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním peňažných prostriedkov na účet
úpadcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Podmienka akceptácie ponuky: podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu a poukázanie
kúpnej ceny na účet úpadcu vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu: SK71 1100 0000 0029 3100 7971. Záväznú
ponuku, ktorá nebude obsahovať niektorý z uvedených dokladov alebo údajov má právo správca odmietnuť
a neprihliadať na ňu. Správca má právo odmietnuť ponúkanú cenu, ak bude nevýhodná alebo neprimerane nízka.
Termín a miesto otvárania obálok: Obálky budú otvárané nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
doručovanie ponúk o 10.00 hod. v sídle správcu. O otváraní obálok sa spíše zápisnica.
Lehota na vyhodnotenie ponúk: víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 3 dní od otvorenia obálok. Správca bude
informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 dní odo dňa otvorenia obálok. S úspešným záujemcom
bude zmluva uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak bude záujemca
v ponukovom konaní vyhodnotený ako úspešný 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 uhradené finančné prostriedky na kúpnu cenu vrátené najneskôr do 10
pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K026744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Erik Klema
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železiarenská 487/29, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2016 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/3/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 2. kola verejného ponukového konania
Správca úpadcu: Bc. Erik Klema, nar. 9. 6. 1988, bytom Železiarenská 487/29, 040 01 Košice v súlade
s ustanovením § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako i v zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov zo dňa 19. 9.
2016 vykonal v Obchodnom vestníku č. 216/2016 zo dňa 10. 11. 2016 zverejnenie 2. kola ponukového konania na
speňaženie hnuteľného majetku úpadcu uvedeného v súpise všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 123/2016 dňa 27. 6. 2016 pod položkou K0015001. Lehota na podávanie ponúk bola
stanovená 10 dní do 15.00 hod. odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
V stanovenej lehote sa do ponukového konania neprihlásil žiaden záujemca.
JUDr. Daniela Tarhajová, správca
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

37

Obchodný vestník 226/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.11.2016

K026745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DEA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jurigovo nám. 7, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 319 891
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/7/2016 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/7/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

ZÁPISNICA Z HLASOVANIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
v zmysle ustanovenia § 38 ods. 6 zákona 7/2005 Z. z., o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej tiež ako „ZKR“)

vo veci konkurzu úpadcu DEA, spol. s r. o., so sídlom Bratislava, Jurigovo nám. 7, PSČ 841 05, IČO: 31 319 891,
zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 2460/B (ďalej tiež ako
„úpadca“), vedeného pred Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn. 4K/7/2016.

Miesto konania: hlasovanie per rollam (písomne prostredníctvom elektronickej pošty)

Dátum a čas konania: hlasovanie per rollam (písomne prostredníctvom elektronickej pošty)

Hlasovania sa zúčastnili nasledujúci členovia veriteľského výboru:

1. predseda veriteľského výboru: LAUFEN CZ s.r.o., so sídlom Praha, V Tůních 3/1637, PSČ 120 00, Česká
republika, IČO: 257 58 691, zast. advokátskou kanceláriou Doležal & Partners, s. r. o.

1. člen veriteľského výboru: Hansgrohe CS s.r.o., so sídlom Brno, Dornych 54/47, PSČ 617 00,
Česká republika, IČO: 636 77 920, zast. advokátskou kanceláriou Advokátska kancelária JUDr. Marián
Kurhajec, s. r. o.

1. člen veriteľského výboru: DC RAVAK MORAVA, a.s., so sídlom Bernartice nad Odrou, č.p. 298,
PSČ 741 01, Česká republika, IČO: 258 53 155, zast. Mgr. Jindrichom Majerským, advokátom

A. Program:

1. Hlasovanie o zmene záväzného pokynu udeleného veriteľským výborom správcovi konkurznej podstaty,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Hlasovanie o zmene záväzného pokynu udeleného veriteľským výborom správcovi konkurznej podstaty,
spoločnosti PERSPECTA Recovery, k.s., so sídlom Bratislava, Ružová dolina 25, PSČ 821 09, IČO: 47
256 184 (ďalej tiež ako „správca“) dňa 11.11.2016 vo veci speňaženia všetkého hnuteľného majetku
úpadcu zapísaného do súpisu majetku úpadcu za sumu 24 000,- EUR s DPH priamym predajom formou
uzatvorenej kúpnej zmluvy, a to v podobe zmeny pôvodného záujemcu spoločnosti BUGÁR, s.r.o., so
sídlom Ohrady 273, PSČ 930 12, IČO: 36 264 482, na spoločnosť Tehelňa STOVA, spol. s r.o., so sídlom
Spišská Nová Ves, Letecká 35, PSČ 052 01, IČO: 31 703 747.

A. Priebeh hlasovania veriteľského výboru:

1. V nadväznosti na žiadosť správcu zo dňa 18.11.2016, predseda veriteľského výboru spoločnosť LAUFEN
CZ s.r.o. (ďalej tiež ako „predseda veriteľského výboru“) vyzval ostatných členov veriteľského výboru,
aby o vyššie uvedenom bode programu hlasovali "per rollam". Na účely uznášaniaschopnosti sa v zmysle
ustanovenia § 38 ods. 3 ZKR hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných. Všetci
členovia veriteľského výboru akceptovali výzvu predsedu veriteľského výboru a vykonali hlasovanie
spôsobom "per rollam".

1. Na základe vyššie uvedeného, predseda veriteľského výboru teda konštatuje, že veriteľský výbor je
uznášaniaschopný, nakoľko všetci jeho členovia svoje hlasovacie právo vykonali. Výsledkom hlasovania je
zasadnutím veriteľského výboru prijaté Uznesenie č. 1.

1. Členovia veriteľského výboru využili svoje právo podľa ustanovenia § 38 ods. 2 v spojení s ods. 3 ZKR, keď
o uložení záväzného pokynu na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu hlasovali písomne zaslaním
svojho hlasu prostredníctvom elektronickej pošty ("per rollam").

A. Výsledky hlasovania veriteľského výboru:

Za:

3

Zdržali sa:

0

Proti:

0

1. Bolo prijaté Uznesenie č. 1 v nasledujúcom znení:

„Správcovi sa udeľuje záväzný pokyn na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu zapísaného do súpisu
majetku úpadcu priamym predajom za sumu 24 000,- EUR s DPH, a to formou uzatvorenej kúpnej zmluvy so
záujemcom, spoločnosťou Tehelňa STOVA, spol. s r.o., so sídlom Spišská Nová Ves, Letecká 35, PSČ 052
01, IČO: 31 703 747.“
1. Zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis je určený pre správcu, jeden pre
Okresný súd Bratislava I a jeden pre predsedu veriteľského výboru.
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v Bratislave, dňa 21.11.2016

za predsedu veriteľského výboru
Doležal & Partners, s. r. o.
JUDr. Ondřej Doležal
advokát a konateľ

K026746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Obecný podnik Svätý Anton s.r.o. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätý Anton 34, 969 72 Svätý Anton
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 434 119
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2K 63/2016 S 1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 63/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája
2000 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000 of 29th May
2000 on insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Obecný podnik Svätý
Anton s.r.o. "v likvidácii", so sídlom 969 72 Svätý Anton 34, IČO: 46 434 119, zast. likvidátorom Ing. Jankou
Koreňovou, bytom 969 72 Svätý Anton 65, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd. Sro, vložka č. 21159/S (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme, že na majetok Úpadcu bol Uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 10.11.2016, sp. zn. 2K 63/2016, uverejnenom v Obchodnom vestníku
č. 220/2016 zo dňa 16.11.2016 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená Ing. Katarína Tkáčová, so
sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, značka správcu: S1795 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Obecný podnik Svätý Anton s.r.o. "v likvidácii", so sídlom 969 72 Svätý Anton 34, IČO: 46 434 119, zast.
likvidátorom Ing. Jankou Koreňovou, bytom 969 72 Svätý Anton 65, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 21159/S, our duty is to inform you, that the District Court
in Banská Bystrica zo dňa 10.11.2016, sp. zn. 2K 63/2016, and promulgated in the Commercial bulletin No.
220/2016 from 16.11.2016 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Ing. Katarína
Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, značka správcu: S1795 (as the trustee of the
bankrupt).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act
as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; therwise it will not be
taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K026747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Obecný podnik Svätý Anton s.r.o. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätý Anton 34, 969 72 Svätý Anton
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 434 119
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2K 63/2016 S 1795
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Okresný súd Banská Bystrica
2K 63/2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty
úpadcu: Obecný podnik Svätý Anton s.r.o. "v likvidácii", so sídlom 969 72 Svätý Anton 34, IČO: 46 434 119,
zast. likvidátorom Ing. Jankou Koreňovou, bytom 969 72 Svätý Anton 65, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 21159/S, oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať
do správcovského spisu č. k. 2K 63/2016 v kancelárii správcu konkurznej podstaty na adrese: Záhradná 863/8, 962
12 Detva, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 14:00 hod.. Termín nahliadnutia je potrebné
vopred dohodnúť u správcu na telefónnom čísle: 0917 691 654, alebo emailom: tkacova.skp@gmail.com.

Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K026748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Obecný podnik Svätý Anton s.r.o. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätý Anton 34, 969 72 Svätý Anton
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 434 119
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2K 63/2016 S 1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 63/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva ako správca úpadcu: Obecný podnik
Svätý Anton s.r.o. "v likvidácii", so sídlom 969 72 Svätý Anton 34, IČO: 46 434 119, zast. likvidátorom Ing.
Jankou Koreňovou, bytom 969 72 Svätý Anton 65, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 21159/S, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za
účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. IBAN:
SK47 0200 0000 0037 2772 6658, SWIFT: SUBASKBX vedený v VÚB, a.s., VS: 6116215174.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Ing. Katarína Tkáčová

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

K026749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Voštenák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Predmestská 1709/54, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1973
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku Dražby č. 06/2016
v zmysle ustanovenia § 24 ods. 9 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o DD“)

Označenie organizátora a navrhovateľa dražby:
obchodné meno:

I & R KONKURZY A REŠTRUKTUALIZÁCIE, k.s.

sídlo kancelárie pre ZA kraj:

Revolučná 10, 010 01 Žilina

IČO:

36 865 265

IČ DPH:

SK2022911792

Zapísaný:
V obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo 841/B a v zozname správcov
Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436
Zastúpený:
Mgr. Hajnalka Zöld,, komplementár oprávnený konať samostatne
Licitátor:
Mgr. Karina Šándorová na základe poverenia zo dňa 11.11.2016

ako správca úpadcu:
Meno a priezvisko:

Peter Voštenák

dátum narodenia:

18.04.1973

bydlisko:

Predmestská 1709/54, 010 01 Žilina

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Miesto dražby:
Zasadacia miestnosť kancelárie organizátora a navrhovateľa dražby príslušná pre Žilinský kraj, nachádzajúca sa na
adrese Revolučná 10, 010 01 Žilina
Dátum dražby:

14.11.2016 (pondelok)

Čas otvorenia dražby:

10:00 hod

Označenie dražby:
Prvé kolo dražby

Predmet dražby:
Nehnuteľný majetok, ktorý sa na dobrovoľnej dražbe speňažuje ako súbor nehnuteľností:
1. Pozemok s parc. č. KN-E 360, o výmere 1166 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty, zapísaný na LV č.
1660 vedenom pre katastrálne územie: Lietava, obec: Lietava, okres: Žilina, Okresným úradom Žilina,
katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 13/90;
2. Pozemok s parc. č. KN-E 2951, o výmere 12 m2, druh pozemku: Orná pôda, zapísaný na LV č. 2266
vedenom pre katastrálne územie: Lietava, obec: Lietava, okres: Žilina, Okresným úradom Žilina,
katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/1;
3. Pozemok s parc. č. KN-E 2954, o výmere 12 m2, druh pozemku: Orná pôda, zapísaný na LV č. 2266
vedenom pre katastrálne územie: Lietava, obec: Lietava, okres: Žilina, Okresným úradom Žilina,
katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/1;
4. Pozemok s parc. č. KN-E 2955, o výmere 7 m2, druh pozemku: Orná pôda, zapísaný na LV č. 2266
vedenom pre katastrálne územie: Lietava, obec: Lietava, okres: Žilina, Okresným úradom Žilina,
katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/1;
5. Pozemok s parc. č. KN-E 2958, o výmere 22 m2, druh pozemku: Orná pôda, zapísaný na LV č. 2266
vedenom pre katastrálne územie: Lietava, obec: Lietava, okres: Žilina, Okresným úradom Žilina,
katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/1;
(nehnuteľnosti uvedené pod č. 1 až pod č. 5 ďalej spolu ako „Predmet dražby“).

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Predkupné právo:
Podľa zápisu na príslušnom liste vlastníctva č. 1660 sú ďalšími podielovými spoluvlastníkmi pozemku 1. pani Anna
Ondrejková, r. Benková, s veľkosťou jej spoluvlastníckeho podielu 3/90, 2. pani Monika Gašpieriková, r. Chobotová,
s veľkosťou jej spoluvlastníckeho podielu 13/450, 3. pán Marián Chobot, s veľkosťou jeho spoluvlastníckeho podielu
13/450, 4. pani Lenka Chobotová, s veľkosťou jej spoluvlastníckeho podielu 13/450, 5. pán Roman Giabel,
s veľkosťou jeho spoluvlastníckeho podielu 13/450, 6. pani Ľudmila Chobotová, r. Androvičová, s veľkosťou jej
spoluvlastníckeho podielu 13/450, 7. pani Božená Kasáková, r. Sýkorová, s veľkosťou jej spoluvlastníckeho podielu
1/21 a 8. pán Miroslav Chodelka, s veľkosťou jeho spoluvlastníckeho podielu 397/630 (ďalej spolu spoluvlastníci
pod č. 1 až č. 8 ako „Spoluvlastníci“). V zmysle ustanovenia § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
majú Spoluvlastníci pri speňažovaní Predmetu dražby zákonné predkupné právo. V súlade s ustanovením § 93 ods.
1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) Organizátor dražby písomne ponúkol Spoluvlastníkom predmet
predkupného práva – pozemok, ako oprávneným z predkupného práva. Nakoľko Spoluvlastníci v lehote
ustanovenej zákonom (60 dní) odo dňa doručenia ponuky nevyužili svoje predkupné právo, v súlade s ustanovením
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ustanovenej zákonom (60 dní) odo dňa doručenia ponuky nevyužili svoje predkupné právo, v súlade s ustanovením
§ 93 ods. 1 ZKR, in fine, Organizátor dražby nie je predkupnými právami Spoluvlastníkov pri speňažovaní pozemku
- Predmetu dražby ďalej viazaný.
Záväzky viaznuce na Predmete dražby:
Na príslušnom liste vlastníctva č. 1660 v časti B Vlastníci sú zapísané nasledovné poznámky:
·

·

·

·
·

Na podiel 13/90 vlastníka Peter Voštenák: Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného
záložného práva a predajom nehnuteľnosti od súdneho exekútora František Radzo, Radlinského č.
1728/47, 026 01 Dolný Kubín Ex 207/2010 na nehnuteľnosti: parc. č. E-KN 360-TTP o výmere 1166 m2
podľa P2-205/2010 - 59/2010;
Na podiel 13/90 vlastníka Voštenák Peter: Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného
záložného práva a predajom nehnuteľnosti od súdneho exekútora František Radzo, Radlinského č.
1728/47, 026 01 Dolný Kubín Ex 208/2010 na nehnuteľnosti: parc. EKN č. 360-TTP o výmere 1166 m2
podľa P2- 261/2010 - 68/2010;
Na podiel 13/90 vlastníka Voštenák Peter: Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti
od súdneho exekútora František Radzo, Radlinského č. 1728/47, 026 01 Dolný Kubín, oprávnenému: Borik
Miloslav RNDr., Pod Sadom 49, Žilina, nar.24.4.1957, na nehnuteľnosti: parc. E-KN č. 360-TTP o výmere
1166 m2 podľa č. EX 207/2010, č.P1 532/10 - 106/10, 209/2016;
Na podiel 13/90 vlastníka Voštenák Peter: Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného
záložného práva od súdneho exekútora JUDr. Ján Siget, Bottova č. 7, 010 01 Žilina, Ex 49/2012 na
nehnuteľnosti parc. E-KN č. 360-TTP o výmere 1166 m2 podľa P74/2013 - 23/2013, 209/2016;
Na podiel 13/90 vlastníka Voštenák Peter: Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného
záložného práva od súdneho exekútora JUDr. Ján Siget, Bottova č. 7, 010 01 Žilina, Ex 1/2013 na
nehnuteľnosti parc. E-KN č. 360-TTP o výmere 1166 m2 podľa P172/2013 - 46/2013, 209/2016.

Na príslušnom liste vlastníctva č. 1660 v časti C Ťarchy sú zapísané nasledovné ťarchy:
·

·

·
·

Na podiel 13/90 vlastníka Voštenák Peter: Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva od súdneho exekútora František Radzo, Radlinského č. 1728/47, 026 01 Dolný Kubín,
oprávnenému: Borik Miloslav RNDr., Pod Sadom 49, Žilina, nar.24.4.1957, na nehnuteľnosti: parc. E-KN č.
360-TTP o výmere 1166 m2 podľa č. EX 208/2010, č. Z 5051/10 - 105/10, 209/2016;
Na podiel 13/90 vlastníka Voštenák Peter: Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exek. zál.
práva od súdneho exekútora František Radzo, Radlinského č. 1728/47, 026 01 Dolný Kubín, oprávnenému:
Borik Miloslav RNDr., Pod Sadom 49, Žilina, nar.24.4.1957, na nehnuteľnosti: parc. E-KN č. 360-TTP o
výmere 1166 m2 podľa č. EX 207/2010, č. Z 5054/10 - 107/10, 209/2016;
Na podiel 13/90 vlastníka Voštenák Peter: Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva od súdneho exekútora JUDr. Ján Siget, Bottova č. 7, 010 01 Žilina, na nehnuteľnosti parc.
EKN č.360-TTP o vým.1166 m2, podľa č. EX 49/2012, č. Z 1411/13 - 43/13, 209/2016;
Na podiel 13/90 vlastníka Voštenák Peter: Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva od
súdneho exekútora JUDr. Ján Siget, Bottova č. 7, 010 01 Žilina, Ex 1/2013 na nehnuteľnosti parc. E-KN č.
360-TTP o výmere 1166 m2 podľa Z-7452/2013 - 232/2013, 209/2016.

Na príslušnom liste vlastníctva č. 2266 v časti B Vlastníci sú zapísané nasledovné poznámky:
·
·

Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva od súdneho exekútora JUDr. Ján
Siget, Bottova č. 7, 010 01 Žilina, Ex 49/2012 na nehnuteľnosti parc. E-KN č. 2951, 2954, 2955, 2958 podľa
P-74/2013 - 23/2013;
Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva od súdneho exekútora JUDr. Ján
Siget, Bottova č. 7, 010 01 Žilina, Ex 1/2013 na nehnuteľnosti parc. EKN č. 2951, 2954, 2955, 2958 podľa
P-172/2013 - 46/2013.

Na príslušnom liste vlastníctva č. 2266 v časti C Ťarchy sú zapísané nasledovné ťarchy:
·
·

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva od súdneho exekútora
JUDr. Ján Siget, Bottova č. 7, 010 01 Žilina, na nehnuteľnosti parc. E-KN č. 2951, 2954, 2955, 2958, podľa
č. EX 49/2012, č. Z 1411/13 - 43/13;
Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva od súdneho exekútora JUDr. Ján Siget, Bottova č.
7, 010 01 Žilina, Ex 1/2013 na nehnuteľnosti parc. E-KN č. 2951, 2954, 2955, 2958 podľa Z - 7452/2013 232/2013.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vyššie uvedené ťarchy neovplyvňujú hodnotu Predmetu dražby. Vyhlásením konkurzu sa zo zákona exekučné
konanie zastavuje a zrušuje exekučné záložné právo. Pri speňažení Predmetu dražby vydražiteľ nadobudne
Predmet dražby bez tiarch na ňom viaznucich.

Poznámka:
Vlastnícke právo prechádza na vydražiteľa udelením príklepu. Prechodom vlastníckeho práva (speňažením)
zanikajú všetky záložné práva postupom podľa ustanovenia § 93 ods. 2 ZKR, ak predtým nezanikli podľa
ustanovenia § 28 ods. 4 ZKR..
Podľa ustanovenia § 30 Zákona o DD, druhá veta, predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením
príklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu dražby v ustanovenej lehote; to neplatí
v prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu. Prechodom vlastníckeho práva
(speňažením) nehnuteľnosti, na ktorej viazne zákonné predkupné právo, aj pre prípad, ak podielový spoluvlastník
svoje predkupné právo viaznuce na predmete dražby odo dňa doručenia písomnej ponuky v zákonnej lehote
neuplatní, zostáva mu predkupné právo k predmetu dražby zachované aj voči vydražiteľovi ako novému
spoluvlastníkovi predmetu dražby.

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:
1. Pozemky s parcelným číslom 2951, s parcelným číslom 2954, s parcelným číslom 2955 a s parcelným
číslom 2958 sa nachádzajú v zastavanom území obce (v lokalite zástavby rodinných domov so
štandardným vybavením) a pozemok s parcelným číslom 360 mimo zastavaného územia obce Lietava,
okres Žilina. Pozemky sú mimo umiestnenia inžinierskych sietí. Priamo v obci je možnosť napojenia na
rozvod elektrickej energie, verejný rozvod vody, rozvodnú sieť plynu, káblovú televíziu, internet,
odkanalizovanie do verejnej kanalizácie. Od okresného mesta Žilina je obec vzdialená približne 12 km
(centrum obce a mesta) a dopravné spojenie je prímestskou autobusovou dopravou, pričom čas jazdy je
približne 15 min. V obci sa nachádza predajňa potravinárskeho tovaru, pohostinské odbytové stredisko,
predajňa nepotravinárskeho tovaru, penzión, ihrisko pre futbal (okrem školských), knižnica, pošta, káblová
televízia, verejný vodovod, verejná kanalizácia, kanalizačná sieť pripojená na ČOV, rozvodná sieť plynu
komunálny odpad, využívaný komunálny odpad, zneškodňovaný komunálny odpad, základná škola a
materská škola.
2. Na základe umiestnenia pozemkov, veľkosti a prístupu sú pozemky vhodné na poľnohospodárske účely.

Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 259/2016 zo dňa 23.09.2016 vyhotoveným Ing. Janou
Hurtišovou, znalcom z odboru stavebníctvo a odvetvie, odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo
znalca 914114:
670,- EUR (slovom: šesťsto sedemdesiat eur)

Výška ceny dosiahnutej vydražením:

670,- EUR (slovom: šesťsto sedemdesiat eur)

Za organizátora a navrhovateľa dražby:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K026750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Alfréd Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2029/52, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
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. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/29/2016 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/29/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z 1. schôdze veriteľov
úpadcu Ing. Alfréd Tóth, bytom Rozkvet 2029/52, 017 01 Považská Bystrica, nar.: 14.01.1966 (ďalej len
„úpadca“), ktorá sa konala dňa 21.11.2016 o 10.00 hod. v kancelárii správcu Čsl. armády 22, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom za osobnej účasti správcu ako predsedu tejto schôdze.
Prítomní:
1. Správca: JUDr. Zuzana Ondrejovičová
2. Veritelia: podľa prezenčnej listiny

Program schôdze:
1.
Prezentácia a otvorenie schôdze veriteľov
2.
Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii
3.
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze veriteľov
4.
Voľba veriteľského výboru
5.
Záver
1. Otvorenie schôdze
Schôdzi veriteľov predsedal ustanovený správca úpadcu JUDr. Zuzana Ondrejovičová. Správca otvoril schôdzu
veriteľov a konštatoval, že na schôdzi veriteľov sa zúčastnil jeden veriteľ Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom
Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155 s počtom hlasov 19 281.
Schôdza konkurzných veriteľov bola zvolaná správcom konkurznej podstaty formou uverejnenia oznámenia
o zvolaní schôdze veriteľov v OV č. 187/2016 zo dňa 29.09.2016.
Správca konštatoval, že nakoľko sa na schôdzi veriteľov zúčastnil jeden veriteľ, ktorý si prihlásil svoje pohľadávky
do predmetného konkurzného konania, predmetná schôdza veriteľov je v zmysle § 35 ods. 2 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, uznášaniaschopná.
Podľa § 35 ods. 2 ZKR schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na
schôdzi veriteľov hlasovať.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Voľba zástupcu veriteľov
Vzhľadom k tomu, že súd uznal konkurz za malý uznesením zo dňa 11.08.2016, volí schôdza veriteľov v zmysle §
107 ods. 2 ZKR zástupcu veriteľov. Podľa § 37 ods. 1 a § 35 ods. 2 tretia veta ZKR, o zvolení zástupcu veriteľov
hlasujú nezabezpečení veritelia na návrh predsedu schôdze veriteľov z prítomných nezabezpečených veriteľov.
Podľa § 35 ods. 4 ZKR má právo hlasovať na schôdzi veriteľov veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase jej konania
zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti. Na každé euro zistenej pohľadávky má veriteľ jeden hlas.
Predseda schôdze navrhol za zástupcu veriteľov nezabezpečeného veriteľa, ktorý je na schôdzi veriteľov prítomný a
to veriteľa č. 5 – pohľadávky č. 8 zo zoznamu pohľadávok – Všeobecná úverová banka, a.s., v zastúpení Mgr.
Martin Hýll na základe plnej moci zo dňa 11.08.2015 a dal hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 19 281 hlasov Proti: 0 hlasov Zdržal sa: 0 hlasov
Uznesenie č.1
Schôdza veriteľov volí za zástupcu veriteľov veriteľa č. 5 – Všeobecnú úverovú banku, a.s.
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
Predseda schôdze v súlade s ustanovením § 36 ods. 2 ZKR vyzval prítomných veriteľov na predloženie návrhu na
ustanovenie nového správcu do funkcie. Veriteľ nepredložil návrh na výmenu správcu a navrhol, aby vo funkcii
správcu zotrval doterajší správca.
Hlasovanie:
Za: 19 281 hlasov Proti: 0 hlasov Zdržal sa: 0 hlasov
Uznesenie č.2
Schôdza veriteľov prijíma uznesenie, ktorým rozhodla o potvrdení vo funkcii doterajšieho správcu JUDr. Zuzana
Ondrejovičová.
4. Rôzne
4.1 Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Správca oboznámil prítomných veriteľov o vykonaných činnostiach a úkonoch od vyhlásenia konkurzu, ktoré sa
týkali zisťovania majetku úpadcu, súpisu podstát, záväzkov úpadcu, spracovania zoznamu pohľadávok
a preskúmania prihlášok pohľadávok, o čom boli podané súdu 4 (štyri) podrobné správy. Súpis majetku bol
zverejnený v OV č. 198/2016 dňa 14.10.2016. Zapísaný majetok je v súpisovej hodnote 10 482,50 € - 1 súpisná
položka pozostáva z preddavku zloženého úpadcom vo výške 663,88 €, 2 súpisná položka predstavuje hnuteľnú
vec – OMV DACIA LOGAN vo výške 1 500 €, 3 až 6 súpisná položka predstavuje nehnuteľný majetok vo výške 8
318,62 €.
Správca oboznámil veriteľa, že úpadca poberá výsluhový dôchodok vo výške 555,25 €, z ktorého prichádzajú do
konkurznej podstaty zrážky vo výške 159,07 € mesačne.
Na otázku správcu, či majú veritelia nejaké otázky týkajúce sa konkurzu, veritelia konštatujú, že nemajú žiadne
doplňujúce otázky k činnosti správcu a stavu konkurzného konania.
5. Záver
V závere schôdze jej predseda poučil veriteľov oprávnených na schôdzi hlasovať o možnosti uplatniť proti prijatým
uzneseniam odôvodnené námietky rozporu prijatého uznesenia so zákonom. Veritelia si proti uzneseniam č. 1, 2
prijatým na tejto schôdzi námietky neuplatnili.
Zástupca veriteľov požiadal o e-mailovú komunikáciu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Keďže program ďalšej schôdze veriteľov bol vyčerpaný, predseda schôdze poďakoval prítomným veriteľom za účasť
a schôdzu o 10.30 hod. ukončil.
Predseda schôdze veriteľov: JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Prílohy: Prezenčná listina

K026751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DZ STAV
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenná ulica 11, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 402 311
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 žilina
Spisová značka správcovského spisu: SK6/2013
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K 6/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty,BMK Konkurz,k.s. oznamuje , že po základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu, boli doručené do kancelárie správcu prihlášky veriteľov:
28.1-7 Slovenská republika-Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2,Žilina v sume spolu 126 958,03 eur

K026752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dareq s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 635 177
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/63/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku Dražby č. 05/2016
v zmysle ustanovenia § 24 ods. 9 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o DD“)
Označenie organizátora a navrhovateľa dražby:
obchodné meno:

I & R KONKURZY A REŠTRUKTUALIZÁCIE, k.s.

sídlo kancelárie pre BA kraj:

Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava

IČO:

36 865 265

IČ DPH:

SK2022911792

Zapísaný:
V obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo 841/B a v zozname správcov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo 841/B a v zozname správcov
Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436
Zastúpený:
Mgr. Hajnalka Zöld, komplementár oprávnený konať samostatne
Licitátor:
Mgr. Karina Šándorová na základe poverenia zo dňa 15.11.2016
ako správca úpadcu:
obchodné meno:

Dareq s.r.o.

sídlo:

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO:

47 635 177

Zapísaný:
V obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 97774/B
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Miesto dražby:
Zasadacia miestnosť kancelárie organizátora a navrhovateľa dražby príslušná pre Bratislavský kraj, nachádzajúca
sa na adrese Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Dátum dražby:

15.11.2016 (utorok)

Čas otvorenia dražby:

13:00 hod

Označenie dražby:
Prvé kolo dražby
Predmet dražby:
Nehnuteľný majetok, ktorý sa na dobrovoľnej dražbe speňažuje ako súbor nehnuteľností:
1. Pozemok s parc. č. KN-E 756/3 o výmere 349 m2, druh pozemku: Orná pôda, zapísaný na LV č. 370
vedenom pre katastrálne územie: Kremnické Bane, obec: KREMNICKÉ BANE, okres: Žiar nad Hronom,
Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/2;
2. Pozemok s parc. č. KN-E 756/8 o výmere 556 m2, druh pozemku: Orná pôda, zapísaný na LV č. 370
vedenom pre katastrálne územie: Kremnické Bane, obec: KREMNICKÉ BANE, okres: Žiar nad Hronom,
Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/2;
3. Pozemok s parc. č. KN-E 756/12 o výmere 745 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty, zapísaný na LV č.
370 vedenom pre katastrálne územie: Kremnické Bane, obec: KREMNICKÉ BANE, okres: Žiar nad
Hronom, Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu
úpadcu: 1/2;
4. Pozemok s parc. č. KN-E 756/14 o výmere 723 m2, druh pozemku: Orná pôda, zapísaný na LV č. 370
vedenom pre katastrálne územie: Kremnické Bane, obec: KREMNICKÉ BANE, okres: Žiar nad Hronom,
Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/2;
5. Pozemok s parc. č. KN-E 757 o výmere 261 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty, zapísaný na LV č.
370 vedenom pre katastrálne územie: Kremnické Bane, obec: KREMNICKÉ BANE, okres: Žiar nad
Hronom, Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu
úpadcu: 1/2;
(nehnuteľnosti uvedené pod č. 1 až pod č. 5 ďalej spolu ako „Predmet dražby“)
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

51

Obchodný vestník 226/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.11.2016

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Predkupné právo k Predmetu dražby:
Podľa zápisu na príslušnom liste vlastníctva č. 370 sú ďalšími podielovými spoluvlastníkmi Predmetu dražby pani
Nikole Hricová, rod. Hricová, s veľkosťou jej spoluvlastníckeho podielu 2/6 a pani Ing. Adriana Váňová, rod.
Privitzerová, s veľkosťou jej spoluvlastníckeho podielu 1/6 (ďalej spolu ako „Spoluvlastníci“). V zmysle ustanovenia
§ 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník majú Spoluvlastníci pri speňažovaní Predmetu dražby zákonné
predkupné právo. V súlade s ustanovením § 93 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) Organizátor dražby
písomne ponúkol Spoluvlastníkom predmet predkupného práva – Predmet dražby, ako oprávneným z predkupného
práva. Nakoľko Spoluvlastníci v lehote ustanovenej zákonom (60 dní) odo dňa doručenia ponuky nevyužili svoje
predkupné právo, v súlade s ustanovením § 93 ods. 1 ZKR, in fine, Organizátor dražby nie je predkupnými právami
Spoluvlastníkov pri speňažovaní Predmetu dražby ďalej viazaný.
Ťarchy viaznuce na Predmete dražby:
Na príslušnom liste vlastníctva č. 370 v časti C Ťarchy nie sú zapísané žiadne údaje.
Poznámka:
Podľa ustanovenia § 30 Zákona o DD, druhá veta, predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením
príklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu dražby v ustanovenej lehote; to neplatí
v prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu. Prechodom vlastníckeho práva
(speňažením) nehnuteľnosti, na ktorej viazne zákonné predkupné právo, aj pre prípad, ak podielový spoluvlastník
svoje predkupné právo viaznuce na predmete dražby odo dňa doručenia písomnej ponuky v zákonnej lehote
neuplatní, zostáva mu predkupné právo k predmetu dražby zachované aj voči vydražiteľovi ako novému
spoluvlastníkovi predmetu dražby.
Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:
1. Obec Kremnické Bane sa nachádza v okrese Žiar nad Hronom, vo vzdialenosti cca 21 km od okresného
mesta. Prirodzeným spádovým mestom je Kremnica, vzdialená asi 5,5 km. Pozemky sa nachádzajú
súbežne pri železničnej trati, Hronská Dúbrava – Kremnica – Vrútky, oproti železničnej stanici Kremnické
Bane. Pozemky sú v ochrannom pásme železničnej trate a nemožno ich zastavať nadzemnými stavebnými
objektmi. V tomto úseku (súbežne so železničnou traťou) je paralelne trasovaná št. č. 65, Kremnica –
Turčianske Teplice. Obec Kremnické Bane má spracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu. ÚPD
predmetné územie z hľadiska funkčného využitia nerieši, ponecháva ho v nezmenenej funkcii. Všetky
ohodnocované parcely majú nepravidelný, výrazne pozdĺžny tvar. V danej lokalite nie je možnosť napojenie
na IS (verejné siete).
2. Pozemky sú situované mimo zastavaného územia obce Kremnické Bane. Pozemky sa nachádzajú
v ochrannom pásme železničnej trate (Hronská Dúbrava – Kremnica – Vrútky). Pozemky sú evidované ako
orná pôda a trvalá trávnaté porasty, nie sú poľnohospodársky využívané (obrábané). V skutočnosti sú vo
forme lúk a pasienkov, s výskytom náletových drevín. Pokryté sú nízkou zeleňou. Sú vo vlnitom teréne,
v predpolí lesných porastov Kremnických vrchov.
3. Na pozemkoch neboli zistené žiadne stavebné zásahy (nadzemné stavebné objekty, či iné líniové stavby
pod povrchom terénu). Na pozemkoch neboli vykonané žiadne terénne alebo stavebné úpravy. Prípadným
rizikom spojeným s využívaním pozemkov by sa mohlo javiť ochranné pásmo železničnej trate (zákon č.
513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ochranné pásmo pre železničnú
dráhu: 60 metrov od osi krajnej koľaje, najmenej však 30 metrov od vonkajšej hranice obvodu dráhy.)
Nakoľko sa pozemok nachádza v ochrannom pásme železnice, v budúcnosti ho nebude možné využívať na
stavebnú činnosť.
Cena predmetu dražby zistená aktualizáciou znaleckého posudku č. 13/2015 zo dňa 30.08.2015
vyhotoveným ing. arch. Ivanom Bušovským zo dňa 12.09.2016, znalcom z odboru stavebníctvo, odhad
hodnoty nehnuteľností, projektovanie v stavebníctve, evidenčné číslo znalca 910377:
330,- EUR (slovom: tristo tridsať eur)
Najnižšie podanie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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330,- EUR (slovom: tristo tridsať eur)
Organizátor dražby vyhlásil prvé kolo dražby Predmetu speňaženia za neúspešné a dražbu ukončil, keďže nikto
nezložil dražobnú zábezpeku a na dražbu sa nedostavil žiaden účastník dražby.

Za organizátora a navrhovateľa dražby:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K026753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SAFI s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Maňa 126, 941 45 Maňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 939 559
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/58/2014 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/58/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty do zoznamu pohľadávok
ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca konkurznej podstaty úpadcu SAFI s.r.o., so sídlom: 126
Malá Maňa, Maňa 941 45, IČO: 35 939 559 týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty na prihlásenie pohľadávok zapísala dňa 18.11.2016 do zoznamu pohľadávok nezabezpečenú pohľadávku
veriteľa: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava v celkovej sume prihlásenej
pohľadávky: 404,38 EUR.
Pohľadávky boli zapísané do konečného zoznamu pohľadávok pod číslom 1.3.1 – 1.3.40.
V Nitre dňa 21.11.2016

K026754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Kysela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajov 330, 023 02 Dunajov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tibor Bátory
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/13/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/13/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca úpadcu Milan Kysela, nar. 21.3.1988, Dunajov 330, 023 02 Krásno nad Kysucou, zvoláva prvú schôdzu
veriteľov na deň 28.12.2016 o 8.00 v kancelárii správcu Andreja Kmeťa 19, Žilina.
Program schôdze:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Otvorenie
Voľba zástupcu veriteľov
Správa o doterajšej činnosti správcu a stave konkurzného konania
Rozhodovanie o výmene správcu
Rôzne a záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z OR. Zástupcovia predložia plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

K026755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Turčan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 466/35, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Zbehy 480, 951 42 Zbehy
Spisová značka správcovského spisu: 32K/54/2015 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/54/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Deň zapísania nových súpisových zložiek majetku: 22.11.2016
Dôvod zapísania: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 ZKR
6. Iná majetková hodnota - uskutočnená a následne prijatá zrážka zo mzdy úpadcu v súlade s § 72 ods. 2 ZKR za
mesiac 12/2015 vo výške 170,19 Eur
7. Iná majetková hodnota - uskutočnená a následne prijatá zrážka zo mzdy úpadcu v súlade s § 72 ods. 2 ZKR za
mesiac 01/2016 vo výške 148,97 Eur
8. Iná majetková hodnota - uskutočnená a následne prijatá zrážka zo mzdy úpadcu v súlade s § 72 ods. 2 ZKR za
mesiac 02/2016 vo výške 737,31 Eur
9. Iná majetková hodnota - uskutočnená a následne prijatá zrážka zo mzdy úpadcu v súlade s § 72 ods. 2 ZKR za
mesiac 03/2016 vo výške 163,49 Eur
10. Iná majetková hodnota - uskutočnená a následne prijatá zrážka zo mzdy úpadcu v súlade s § 72 ods. 2 ZKR za
mesiac 04/2016 vo výške 220,11 Eur
11. Iná majetková hodnota - uskutočnená a následne prijatá zrážka zo mzdy úpadcu v súlade s § 72 ods. 2 ZKR za
mesiac 05/2016 vo výške 238,55 Eur
12. Iná majetková hodnota - uskutočnená a následne prijatá zrážka zo mzdy úpadcu v súlade s § 72 ods. 2 ZKR za
mesiac 06/2016 vo výške 174,93 Eur
13. Iná majetková hodnota - uskutočnená a následne prijatá zrážka zo mzdy úpadcu v súlade s § 72 ods. 2 ZKR za
mesiac 07/2016 vo výške 241,16 Eur
11. Iná majetková hodnota - uskutočnená a následne prijatá zrážka zo mzdy úpadcu v súlade s § 72 ods. 2 ZKR za
mesiac 08/2016 vo výške 192,53 Eur
12. Iná majetková hodnota - uskutočnená a následne prijatá zrážka zo mzdy úpadcu v súlade s § 72 ods. 2 ZKR za
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12. Iná majetková hodnota - uskutočnená a následne prijatá zrážka zo mzdy úpadcu v súlade s § 72 ods. 2 ZKR za
mesiac 09/2016 vo výške 209,55 Eur
13. Iná majetková hodnota - prijatá peňažná hotovosť od úpadcu vo výške 25,00 Eur
JUDr. Marián Dobiš, správca

K026756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Glazunová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na hrunku 1661/95, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniakova
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2015 S 815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Marta Maruniaková, správca úpadcu Miroslava Glazunová , nar. 26.10.1979, bytom Na hrunku 1661/95, 093
01 Vranov nad Topľou, v zmysle ustanovenia § 28 ods.3 ZKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok boli po
základnej prihlasovacej lehote zapísané pohľadávky veriteľa :
EOS KSI Slovensko, s. r. o., Pajšúnska 5, 851 02 Bratislava, v celkovej výške 7.030,04 Eur
JUDr. Marta Maruniaková,správca

K026757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Homolya
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.H.Škultétyho 303/23, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Martina Šufliarska
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 1K 94/2015 S1318
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 94/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: Finančná hotovosť vložená úpadcom na bežný účet konkurznej podstaty dňa 21.11.2016 v čiastke 25,00 €.
Ing. Martina Šufliarska, SKP
V Lučenci, 21. 11. 2016

K026758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DELIVER PAPIER spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dobrovičova 13, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 761 148
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vojtech Agner
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Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/36/2014-S1690
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/36/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate.

Oznam o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku pre zabezpečeného veriteľa.

Oznam o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov.

JUDr. Vojtech Agner, (ďalej len "Správca"), správca úpadcu: : DELIVER PAPIER spol. s r.o., sídlo: Dobrovičova 13,
811 09 Bratislava, IČO: 35761148 , (ďalej len Úpadca"), týmto v zmysle ust. 96 odst. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len "ZoKR") oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti
podstate a taktiež oznamuje zámer zostaviť návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
Poučenie : V zmysle § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor (zástupca veriteľov), dotknutý zabezpečený veriteľ a každý,
kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení
zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu
poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť
vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň nahliadať po
predchádzajúcom telefonickom objednaní na tel. č.:0901 919 180, alebo emailom: winklerova@vedeniesidla.sk,
V Bratislave, dňa 22.11.2016
JUDr. Vojtech Agner, správca

K026759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Garay Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bubnová 2349/7, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/20/2016 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/20/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov, týmto ako správca majetku úpadcu: Marian Garay, narodený 12.7.1968, bytom Bubnová ul. 2349/7, 945
01 Komárno oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na podávanie prihlášok, bola dňa
21.11.2016 do kancelárie správcu doručená prihláška veriteľa PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., IČO: 35 792 752,
Pribinova 25, Bratislava, Slovenská republika, ktorou si veriteľ uplatnil nasledovné pohľadávky:

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

56

Obchodný vestník 226/2016

Veriteľ
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.11.2016

Pr. č.

Prihlásené poradie

Istina

Úroky

Spolu

1

E

20 247,40 €

1 248,13 €

21 495,53 €

2

E

67,49 €

SPOLU

67,49 €
21 563,02 €

Mgr. Ladislav Barát, správca

K026760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Garay Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bubnová 2349/7, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/20/2016 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/20/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Ladislav Barát, správca majetku úpadcu: Marian Garay, narodený 12.7.1968, bytom Bubnová ul.
2349/7, 945 01 Komárno v súlade s § 32 ods. 7) písm. b) ZoKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno
skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia.
účet č. 2914996173/1100 vedený v Tatra banka a.s. - číslo účtu v IBAN tvare SK93 1100 0000 0029 1499 6173 /
BIC : TATRSKBX)
variabilný symbol: 31202016
Do poznámky uviesť: kaucia
Výška kaucie: 350,- EUR

Mgr. Ladislav Barát, správca

K026761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Flachbartová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baureova 7, 040 11 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 261 266
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Jána Kalinčiaka 2591/6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31K/56/2015S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
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31K/56/2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota:
Typ súpisovej zložky majetku: zaúčtovanie kladných úrokov na účte úpadcu v banke za mesiac marec 2016; Dôvod
zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Súpisová hodnota: 0,26 Eur.
V Michalovciach, dňa 22.11.2016.
JUDr. Matúš Čepček, správca

K026762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IDS MONTÁŽE LEVICE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Michala 4, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 549 011
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Barkoci, PhD.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/15/2016 S1528
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/15/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Stanislav Barkoci, PhD., správca so sídlom Hollého 10, 949 01 Nitra ako správca úpadcu: IDS MONTÁŽE
LEVICE, s.r.o., so sídlom Sv. Michala 4, 934 01 Levice, IČO: 36 549 011, právne zastúpený: LEGATE, s.r.o., so
sídlom Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, IČO: 35 846 909, podľa 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 aj len
„ZKR“) oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola v zmysle § 31 ods. 1 ZKR zaradená nasledovná pohľadávka
doručená do sídla kancelárie správcu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Veriteľ: FERAL SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Čajkov 170, 935 24 Čajkov, IČO: 36 553 352
Istina: 3.521,26 Eur
Úroky z omeškania: 4.857,58 Eur
Náklady z uplatnenia: 2.446,32 Eur
Celková prihlásená suma: 10.825,16 Eur

JUDr. Stanislav Barkoci, PhD.
správca
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K026763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZACHEM, a.s. Strážske
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie osloboditeľov 70, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 730 191
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Štúrova 19, 040 01 Košice - Staré mesto
Spisová značka správcovského spisu: 32R/1/2016 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32R/1/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

V Michalovciach, dňa 14. novembra 2016

ZÁPISNICA ZO SCHÔDZE VERITEĽOV
dlžníka ZACHEM, a. s. Strážske
(znenie „PO ÚPRAVE“)

Zápisnica zo zasadnutia schôdze veriteľov dlžníka ZACHEM, a. s. Strážske, so sídlom Námestie osloboditeľov 70,
071 01 Michalovce, Slovenská republika, IČO: 31 730 191 (ďalej ako „Dlžník“), v konaní vedenom na Okresnom
súde Košice I, sp. značka: 32R/1/2016, spísaná dňa 14. novembra 2016 na schôdzi veriteľov v Hoteli Jalta,
Námestie osloboditeľov 70, 071 01 Michalovce, v priestoroch Salónika I. na prvom poschodí.

Správca:
značka správcu S 1424

Ing. Viliam Lafko, Štúrova 19, 040 01 Košice,

Miesto konania:
Hotel Jalta, Námestie osloboditeľov 70, 071 01
Michalovce, priestory Salónika I. na prvom poschodí

Dátum konania:

14. november 2016
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

59

Obchodný vestník 226/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.11.2016

Čas konania:

13:00 –14:00

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice

Program:

1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa dlžníka o stave spoločnosti
3. Zistenie stanovísk veriteľov v reštrukturalizácii
4. Voľba členov veriteľského výboru
5. Rôzne
6. Záver

Prezentácia bola vykonaná v čase od 12:30 hod. do 12:50 hod.. Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 k zápisnici
o priebehu schôdze veriteľov.

K I. bodu schôdze: Otvorenie schôdze veriteľov

Správca otvoril schôdzu veriteľov, privítal prítomných veriteľov, vyššieho súdneho úradníka, JUDr. Luciána Töröka,
ako zástupcu súdu, Ing. Jozefa Cipra, ako štatutárny orgán Dlžníka, skrutátora Tomasza Żeglińskiego a oboznámil
veriteľov s tým, že z priebehu schôdze bude vyhotovovaný zvukový záznam, ktorý bude uložený v správcovskom
spise sp.zn. 32R/1/2016.

Správca oboznámil veriteľov s tým, že:
1)
veritelia boli v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie zákonným spôsobom oboznámení
s dátumom, časom, miestom konania a programom schôdze veriteľov zverejnením oznámenia o konaní
schôdze veriteľov v Obchodnom vestníku č.190/2016, dňa 04.10.2016;
2)
schôdzi bude v zmysle § 126 ods.1 ZKR predsedať správca pod dohľadom súdom povereného
vyššieho súdneho úradníka;
3)
do reštrukturalizačného konania Dlžníka si v zákonnej lehote prihlásilo svoje pohľadávky 8 veriteľov,
pričom Konečný zoznam pohľadávok bol doručený súdu s vyznačením zistených, resp. popretých
pohľadávok;
4)
z Konečného zoznamu pohľadávok vyplýva, že do reštrukturalizačného konania Dlžníka si veritelia
prihlásili svoje pohľadávky spolu v celkovej výške 11.462.198,72 EUR, zistených bolo 10.515.987,81 EUR,
a teda pohľadávky vo výške 946.210,91 EUR boli popreté. Veritelia popretých pohľadávok sa môžu
domáhať na Okresnom súde Košice I ako príslušnom súde určenia týchto pohľadávok, a to podaním žaloby
o určenie popretej pohľadávky v lehote do 30 dní od uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok;
5)
za zistené sa považujú pohľadávky 7 veriteľov, pohľadávky 2 veriteľov boli popreté čiastočne,
pohľadávka 1 veriteľa bola popretá v celom rozsahu, pohľadávky 2 veriteľov sa považujú za podriadené
pohľadávky, pričom títo veritelia nie sú oprávnení na schôdzi veriteľov hlasovať. Zistené zabezpečené
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pohľadávky, pričom títo veritelia nie sú oprávnení na schôdzi veriteľov hlasovať. Zistené zabezpečené
pohľadávky sú vo výške 2.629.580,44 EUR, zistené nezabezpečené pohľadávky predstavujú sumu
3.716.437,83 EUR a podriadené pohľadávky sú vo výške 4.169.969,54 EUR;
6)
Správca Dlžníka po vykonaní prezencie prítomných veriteľov konštatoval, že z 8 veriteľov, ktorých
prihlásené pohľadávky sa považujú za zistené, je prítomných 6 veriteľov, s celkovým počtom hlasov
6.893.882.
7)
Správca oboznámil prítomných veriteľov s rozsahom ich hlasovacích práv na schôdzi, pričom na
každé jedno euro zistenej sumy pohľadávok má prítomný veriteľ jeden hlas, a nakoľko sú na schôdzi
veriteľov prítomní aspoň traja veritelia, je schôdza veriteľov v zmysle § 126 ods. 3 ZKR uznášania schopná.

K II. bodu schôdze: Správa dlžníka o stave spoločnosti
Štatutárny orgán dlžníka informoval prítomných veriteľov o stave Dlžníka.

K III. bodu schôdze: Zistenie stanovísk veriteľov
Správca požiadal veriteľov o zaujatie stanovísk, pokiaľ nejaké majú.

Zástupca veriteľa Chemko, a. s. Strážske v likvidácii, Advokát Pirč s.r.o., IČO: 36 855 910, v zastúpení JUDr. Ján
Pirč, (ďalej ako „ JUDr. Ján Pirč“ ) podal správcovi písomnú žiadosť o vyjadrenie sa k 9 bodom, pričom 10. námietku
adresoval priamo Ing. Jozefovi Ciprovi, členovi predstavenstva dlžníka. Každú jednu otázku uvedenú v žiadosti
ústne prezentoval JUDr. Ján Pirč. Správca k predmetným otázkam uviedol, že svoje stanovisko zašle bezodkladne,
najneskôr do 18.11.2016.

K IV. bodu schôdze: Voľba členov veriteľského výboru

1)
Správca ako predseda schôdze veriteľov v zmysle § 127 ZKR informoval o zákonnej úprave spôsobu
hlasovania. Veritelia boli oboznámení so spôsobom hlasovania, pričom postup pri hlasovaní je nasledujúci:

Postup pri hlasovaní: Veriteľ prítomný na schôdzi veriteľov má právo byť zvolený za člena veriteľského výboru.
Veriteľ, o ktorom sa má hlasovať, aby bol členom veriteľského výboru musí prejaviť súhlas stať sa členom
veriteľského výboru. Správca vyzve veriteľa o ktorom sa má hlasovať, aby bol členom veriteľského výboru, aby
vyjadril svoj súhlas, resp. nesúhlas byť zvolený za člena veriteľského výboru. V prípade, ak veriteľ nesúhlasí, aby
bol volený za člena veriteľského výboru, o tomto veriteľovi sa nehlasuje. Veriteľ hlasuje o prednesenom návrhu
o členovi veriteľského výboru zakrúžkovaním svojej voľby na hlasovacej karte. Za člena veriteľského výboru je
zvolený ten za koho hlasovala nadpolovičná väčšina hlasov prítomných veriteľov. Správca bude predkladať návrhy
na jednotlivých členov veriteľského výboru spomedzi prítomných veriteľov oprávnených na schôdzi veriteľov
hlasovať, a to od veriteľa s najvyšším počtom hlasov, až kým nie sú zvolení piati členovia veriteľského výboru.
Jednotlivé návrhy na členov veriteľského výboru predkladá správca tak, aby pomer medzi zabezpečenými
a nezabezpečenými veriteľmi vo veriteľskom výbore bol v zásade rovnaký. Ak po zvolení veriteľského výboru sú
zvolení len 4 členovia veriteľského výboru, štvrtý člen sa nepovažuje za zvoleného a veriteľský výbor je trojčlenný.
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Správca navrhol v súlade s § 127 a nasl. ZKR za člena veriteľského výboru:

veriteľa AKMES, s.r.o.

Správca požiadal veriteľa AKMES, s.r.o., aby sa vyjadril, či súhlasí s návrhom správcu, aby bol zvolený za člena
veriteľského výboru. Veriteľ súhlasil s tým, aby bolo hlasované o jeho voľbe za člena veriteľského výboru.

O prednesenom návrhu dal správca prítomným veriteľom hlasovať:

Hlasovanie č. 1:

zaprotizdržal sa-

86,4 % hlasov
13,6 % hlasov
0

% hlasov

Uznesenie č. 1: Schôdza veriteľov zvolila za člena veriteľského výboru veriteľa AKMES, s.r.o..

Námietka JUDr. Jána Pirča: Námietka spriaznenosti veriteľa AKMES s.r.o..

veriteľa DELA INVESTMENTS LTD.

Správca požiadal veriteľa DELA INVESTMENTS LTD., aby sa vyjadril, či súhlasí s návrhom správcu, aby bol
zvolený za člena veriteľského výboru. Veriteľ súhlasil s tým, aby bolo hlasované o jeho voľbe za člena veriteľského
výboru.

O prednesenom návrhu dal správca prítomným veriteľom hlasovať:

Hlasovanie č. 2:

za-

86,4 % hlasov
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13,6 % hlasov
0

% hlasov

Uznesenie č. 2: Schôdza veriteľov zvolila za člena veriteľského výboru veriteľa DELA INVESTMENTS LTD..

Námietka JUDr. Jána Pirča: Námietka spriaznenosti veriteľa DELA INVESTMENTS LTD..

veriteľa MH Manažment, a.s.

Správca požiadal veriteľa MH Manažment, a.s., aby sa vyjadril, či súhlasí s návrhom správcu, aby bol zvolený za
člena veriteľského výboru. Veriteľ súhlasil s tým, aby bolo hlasované o jeho voľbe za člena veriteľského výboru.

O prednesenom návrhu dal správca prítomným veriteľom hlasovať:

Hlasovanie č. 3:

zaprotizdržal sa-

15,2 % hlasov
84,8 % hlasov
0

% hlasov

Uznesenie č. 3: Schôdza veriteľov nezvolila za člena veriteľského výboru veriteľa MH Manažment, a.s..

veriteľa Chemko, a. s. Strážske v likvidácii

Správca požiadal veriteľa Chemko, a. s. Strážske v likvidácii, aby sa vyjadril, či súhlasí s návrhom správcu, aby bol
zvolený za člena veriteľského výboru. Veriteľ súhlasil s tým, aby bolo hlasované o jeho voľbe za člena veriteľského
výboru.

O prednesenom návrhu dal správca prítomným veriteľom hlasovať:

Hlasovanie č. 4:

za-

15,2 % hlasov
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84,8 % hlasov
0

% hlasov

Uznesenie č. 4: Schôdza veriteľov nezvolila za člena veriteľského výboru veriteľa Chemko a. s. Strážske v likvidácii.

veriteľa Ing. Radoslav Mráz LINQ

Správca požiadal veriteľa Ing. Radoslav Mráz LINQ, aby sa vyjadril, či súhlasí s návrhom správcu, aby bol zvolený
za člena veriteľského výboru. Veriteľ súhlasil s tým, aby bolo hlasované o jeho voľbe za člena veriteľského výboru.

O prednesenom návrhu dal správca prítomným veriteľom hlasovať:

Hlasovanie č. 5:

zaprotizdržal sa-

84,8 % hlasov
15,2 % hlasov
0

% hlasov

Uznesenie č. 5: Schôdza veriteľov zvolila za člena veriteľského výboru veriteľa Ing. Radoslav Mráz LINQ.

Námietka: JUDr. Ján Pirč namietal konflikt záujmov, ale nie spriaznenosť, v súvislosti so zástupcom veriteľa Ing.
Radoslav Mráz LINQ, JUDr. Vladimírom Kucharčíkom. JUDr. Vladimír Kucharčík oponoval a konštatoval, že koná v
záujme svojho klienta. Svoje stanovisko k vznesenej námietke uviedol aj Jozef Cipro a žiadal výlučne o vyjadrenia v
súvislosti s reštrukturalizáciou Dlžníka.

Na základe hore uvedených hlasovaní prítomní veritelia zvolili 3- členný veriteľský výbor v zložení:

1.

člen: AKMES, s.r.o.

2.

člen: DELA INVESTMENTS LTD.

3.

člen: Ing. Radoslav Mráz LINQ
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K V bodu. schôdze: Rôzne
Správca poučil prítomných veriteľov oprávnených na schôdzi veriteľov hlasovať o možnosti uplatniť proti prijatému
uzneseniu námietky. Veritelia proti uzneseniam 1-14 prijatým na schôdzi veriteľov námietky neuplatnili. Správca
oznámil zvoleným členom veriteľského výboru, že zvoláva prvé zasadnutie veriteľského výboru na deň 14.11.2016
bezprostredne po skončení tejto schôdze veriteľov v Hoteli Jalta, Námestie osloboditeľov 70, 071 01 Michalovce, v
priestoroch Salónika I. na prvom poschodí, s nasledovným programom:

1. Prezentácia a otvorenie zasadnutia
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Záver

JUDr. Ján Pirč v tomto bode programu navrhol v zmysle § 126 ods. 3 zákona č. 7/2005 o konkurze
a reštrukturalizácii o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZKR“) hlasovať o vyhlásení konkurzu na
majetok Dlžníka. Na základe predneseného návrhu JUDr. Jána Pirča požiadal zástupca veriteľa AKMES s.r.o.,
JUDr. Juraj Kula o zaprotokolovanie uvedenej námietky spolu so zákonným znením, zapísaním počtu hlasov
prítomných veriteľov a percentuálne vyjadrenie počtu hlasov.

Následne správca nechal hlasovať o návrhu, či sú veritelia za vyhlásenie konkurzu podľa § 126 ods. 3 ZKR.

Hlasovanie č. 6:

zaprotizdržal sa-

13,6 % hlasov
86,4 % hlasov
0 % hlasov

Za vyhlásenie konkurzu hlasovalo:
·

Chemko, a. s. Strážske v likvidácii

Proti vyhláseniu konkurzu hlasovali:
·
·
·
·

AKMES s.r.o.
DELA INVESTMENTS LTD.
Ing. Radoslav Mráz LINQ
MH Manažment, a.s.

Uznesenie č. 6: Schôdza veriteľov hlasovala proti návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka v zmysle § 126
ods. 3 ZKR.

K VII. schôdze: Záver
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Vzhľadom na prerokovanie všetkých bodov schôdze veriteľov správca ako predseda schôdze poďakoval prítomným
veriteľom za účasť a schôdzu veriteľov 14:00. ukončil.

Ing. Viliam Lafko
správca

Príloha č. 1 – Prezenčná listina
Príloha č. 2 – Fotokópia hlasovacích kariet

K026764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIGAREAL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 636 292
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28R/1/2013 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28R/1/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia Veriteľského výboru dlžníka MIGAREAL, s.r.o. v konkurze, so sídlom: Piaristická
46, 911 01 Trenčín, IČO: 31 636 292

Číslo konania: 28R/1/2013 S 106

Dátum konania: 16.11.2016 – písomné hlasovanie

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
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1. Otvorenie
2. Udelenie súhlasu s predloženou ponukou a schválenie predaja časti podniku
3. Záver
K bodu 1 – Otvorenie

V súlade s ust. §38 ods. 3 ZKR za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho
hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia
veriteľského výboru považujú za prítomných. Predseda veriteľského výboru: TN SaMo s.r.o., zast. Ing. Monika
Sameliaková, konateľ, konštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní traja z troch jeho
členov.

Správca JUDr. Danica Birošová (ďalej len: „správca“) zaslala predsedovi veriteľského výboru e-mailom Žiadosť
o stanovisko a súhlas v súvislosti s aktuálnym predajom časti podniku zo dňa 18.10.2016.

V súlade s § 38 ods. 2 ZKR prvá veta je veriteľský výbor uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho členov a v
súlade s § 38 ods. 2) ZKR tretia veta, na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského
výboru prepočítajú podľa ich hlasovacích práv, ktoré sa počítajú na schôdzi veriteľov pri voľbe a odvolávaní členov
veriteľského výboru.

K bodu 2 – Udelenie súhlasu s predloženou ponukou a schválenie predaja časti podniku

Predseda veriteľského výboru oboznámil členov veriteľského výboru so Žiadosťou o stanovisko a súhlas v súvislosti
s aktuálnym predajom časti podniku zo dňa 18.10.2016 . Predseda veriteľského výboru v zmysle uznesenia zo
zasadnutia Veriteľského výboru zo dňa 13.07.2015 vyzval ostatných členov veriteľského výboru, aby hlasovali vo
veci schválenia predloženého uznesenia č. 1 a vyzval členov veriteľského výboru na hlasovanie per rollam
(e-mailom). Na schválenie bolo predložené nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 1:

„Veriteľský výbor ako príslušný orgán v zmysle § 82 ods. 2 písm. a) ZKR udeľuje súhlas s predloženou ponukou
záujemcu Milan Gašperák, miesto podnikania Krásno nad Kysucou 207, 023 02 Krásno nad Kysuou, IČO:
34360794 a schvaľuje predaj časti podniku vyššie uvedenému záujemcovi.

Výsledok hlasovania:
ZA: 3
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesenie: prijaté

K bodu 3 – Záver
Program zasadnutia bol vyčerpaný. Predseda veriteľského výboru zápisnicu zo zasadnutia Veriteľského výboru
podpíše a následne ju doručí správcovi a Okresnému súdu Trenčín.

Predseda Veriteľského výboru zasadnutie Veriteľského výboru ukončil.

Za Veriteľský výbor TN SaMo, s.r.o.
v zastúpení Ing. Monika Sameliaková

Č.k.: 28R/1/2013 S 106

Prezenčná listina

zo zasadnutia Veriteľského výboru dlžníka: Migareal, s.r.o. v konkurze, so sídlom Piaristická 46, 911 01
Trenčín, IČO: 31 636 292
konaného dňa 16.11.2016 o 08:00 hod.

P.č.
Veriteľ

Adresa

Podpis
hlasované e-mailom
10.11.2016

PDB Group s.r.o.

Lúka 214, Lúka

TN SaMo, s.r.o.

Južná 6599/20, Trenčín

1.
Ing. Monika Sameliaková
2.
hlasované e-mailom
10.11.2016
Ing. Ján Majtán

Pružina 21, Pružina

3.
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4.

5.

6.

V Trenčíne, 16.11.2016

K026765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Marciňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvory 1932/18, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/20/2016S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/20/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Miroslava Žitníková, správca konkurznej podstaty dlžníka Michaela Marciňová, nar. 30.04.1979, bydliskom
Dvory 1932/18, 020 01 Púchov, občan SR pod sp. zn.: 40K/20/2016, zvoláva v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 16.
decembra 2016 o 14.00 hod., v kancelárii správcu Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica.
Program schôdze veriteľov je nasledovný:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Rôzne, záver.
Právo účasti na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má
veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti.
Veritelia fyzické osoby sú povinní pri prezentácií predložiť doklad totožnosti, veritelia právnické osoby aktuálny výpis
z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho
orgánu. Zástupcovia veriteľov sú povinní predložiť plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa, a doklad
totožnosti.
V Považskej Bystrici dňa 22. novembra 2016
JUDr. Miroslava Žitníková - správca
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K026766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: M.I. Stav, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pezinská 2336, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 610 640
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2014 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/19/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu M.I. Stav, spol. s r.o., so sídlom Pezinská 2336, 903 01 Senec, IČO:
36 610 640, vyhlasuje na základe uznesenia veriteľského výboru zo dňa 17.3.2015, č.k. 2K/19/2014, ktorým
veriteľský výbor udelil záväzný pokyn na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, a to
·

osobné mot. vozidlo PEUGEOT 106 1.0, EČV SC 594AL, r.v. 1995, nepojazdné

zapísaného v súpise majetku úpadcu zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 212/2014 zo dňa 5.11.2014 ako
súpisová zložka č. 6, druhé kolo verejného ponukového konania na predaj uvedeného motorového vozidla za
najvyššiu ponúknutú odplatu, a to za nasledovných podmienok:

Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane
ten záujemca, ktorého ponuka bude znamenať najvyššiu mieru uspokojenia veriteľov. Záujemca podaním ponuky
akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.
Kúpna cena:
Ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia než 75% hodnoty motorového vozidla ustálenej správcom v súpise
majetku. Pokiaľ záujemca ponúkne nižšiu ako cenu uvedenú minimálnu kúpnu cenu, podmienky ponukového
konania nesplnil.
Záujemca zloží na správcovský účet č. SK4102000000003412564551 zábezpeku vo výške 50 % z ponúknutej
kúpnej ceny a to najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Formálne náležitosti ponuky:
Ponuka musí byť písomná a musí obsahovať meno, priezvisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo, IČO
záujemcu, výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra, nie starší ako 90 dní.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu s jasným označením „Konkurz
M.I. Stav spol. s r.o. – predaj mot. vozidla Peugeot - neotvárať“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné
označenie, platí, že záujemca v takom prípade podmienky nesplnil a správca nenesie zodpovednosť za predčasné
otvorenie tejto ponuky.
Vecné náležitosti ponuky:
Označenie majetku, ktorého sa ponuka týka a výšku ponúknutej ceny a spôsob úhrady.
Osvedčenie o zabezpečení ponúkanej ceny (výpis z účtu záujemcu alebo príkaz na úhradu ).
Preukázanie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi (čestným prehlásením).
Lehota na podávanie ponúk do verejného ponukového konania je 30 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania
v obchodnom vestníku. Prvým dňom lehoty je deň nasledujúci po dni, kedy je ponukové konania zverejnené v
obchodnom vestníku a posledným dňom je tridsiaty deň (vrátane ) do 15.00 hod. Ak koniec lehoty pripadne na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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obchodnom vestníku a posledným dňom je tridsiaty deň (vrátane ) do 15.00 hod. Ak koniec lehoty pripadne na
sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Ponuky musia byť v
uvedenej lehote doručené do kancelárie správcu (nestačí podanie na poštovú prepravu).
Ďalšie podmienky a náležitosti:
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky náležitosti a to z vlastného
podnetu alebo na podnet veriteľského výboru.
Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
Správca neporušené obálky otvorí do 10 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk.
Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 15 dní odo dňa otvárania obálok. Doručené a neodmietnuté ponuky
správca zhodnotí jednotlivo, ako aj vo vzťahu k ostatným ponukám s ohľadom na celkové maximálne uspokojenie
veriteľov. Pri rovnosti ponúk správca uprednostní tú ponuku, ktorá bude správcovi doručená skôr.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
So záujemcom, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako najlepšia, správca za splnenia podmienky úhrady ponúkanej
kúpnej ceny (cien) na správcovský účet v plnom rozsahu v lehote určenej správcom, spíše bez zbytočného odkladu
kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude speňažované motorové vozidlo. Kúpna zmluva so záujemcom nebude
uzavretá, ak kúpna cena nebude vopred uhradená na správcovský účet v plnom rozsahu. Ak nebude uhradená
kúpna cena úspešným záujemcom v plnom rozsahu ani v ďalšej primeranej lehote (nie dlhšej ako 7 dní), určenej
správcom, považuje sa ponukové konanie za zmarené.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, alebo ju
neuzavrie ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa ponukové konanie za zmarené.
Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu
ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel ponukového konania alebo zmluvy, na uzavretie
ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal a to z dôvodov
na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takému záujemcovi vo výške zloženej zábezpeky.

K026767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Škrváňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Skalici 22, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1974
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/68/2016 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/68/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu: Jana
Škrváňová, nar. 01. 11. 1974, bytom Na Skalici 22, 974 11 Banská Bystrica v súlade s § 85 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto
oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese:
Námestie SNP 41, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch v úradných hodinách 08:00 – 11:30, 13:00 – 15:30.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka
na nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu
žiadateľa prípadne e-mailom.
Vo Zvolene, dňa 22.11.2016
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FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K026768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Michalcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplická 1439/51, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/14/2016 S1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/14/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Sp. zn. súdu: 5K 14/2016
Sp. zn.: správcu: 5K 14/2016 - S 1242
JUDr. Erik Končok, konkurzný správca úpadcu Katarína Michalcová, nar. 09.04.1969, bytom Teplická 1439/51, 039
01 Turčianske Teplice (do 07.10.2011 podnikajúci pod obchodným menom: Katarína Michalcová – RELAX, s
miestom podnikania: Partizánska 410, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 33 233 799), zvoláva prvú schôdzu veriteľov
na deň 09.02.2017 (štvrtok) o 10.00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti budovy sídla správcu na ul. Vojtecha
Tvrdého 793/21 v Žiline.

Program schôdze:
1. Prezentácia
2. Otvorenie schôdze
3. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Voľba zástupcu veriteľov podľa § 107 ods. 2 ZKR
6. Rôzne
7. Záver

Zúčastnení zástupcovia veriteľov sa pri prezentácii preukážu písomnou plnou mocou, resp. poverením veriteľa na
zastupovanie a dokladom totožnosti.

S úctou,

JUDr. Erik Končok, správca
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K026769
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
oddiel: Sro, vložka číslo: 84774/B

I,
Sídlo:

Laurinská 18, 811 01 Bratislava

IČO:

36 615 200

Miesto konania:

Bratislava

Dátum a čas konania:

18.11.2016

09:00 hod. – 09.30 hod.

Zvolávateľ schôdze:

Ing. Ivo Šafranko
predseda veriteľského výboru
Prítomní:

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

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

Program zasadnutia veriteľského výboru:
1.Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Prerokovanie žiadosti vydražiteľa o predĺženie lehoty úhrady ceny dosiahnutej vydražením
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:
Dňa 04.11.2016 bola dražobníkom - obchodnou spoločnosťou MAGNUS REAL - realitná a aukčná spoločnosť, s.r.o.
vykonaná dobrovoľná dražba č. D/2/2016 na nehnuteľnosti:

C-KN, parc. č.620/65, druh pozemku: Ostatné plochy o výmere 107.503 m2,
C-KN, parc. č.620/75, druh pozemku: Ostatné plochy o výmere 16.876 m2,

spoločne sa nachádzajúce v okrese Nové Mesto nad Váhom, obec: Horná Streda, k.ú. Horná Streda evidované
katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom na LV č. 1365 (ďalej spolu ako „Nehnuteľnosti“ )

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na základe vykonanej dobrovoľnej dražby bol licitátorom udelený príklep vydražiteľovi - obchodnej spoločnosti BR
INVESTMENT s.r.o., pričom táto požiadala správcu konkurznej podstaty o predĺženie lehoty na úhradu časti ceny
dosiahnutej vydražením vo výške 160.000,-EUR, čo predstavuje 16,66% o 30 dní. Správca predložil predmetnú
žiadosť veriteľskému výboru.

Veriteľský výbor prijal po krátkej diskusii nasledovné:
uznesenie

Veriteľský výbor v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov schvaľuje predĺženie termínu na
úhradu časti ceny dosiahnutej vydražením vo výške 160.000,-€ o 30 dní. Zároveň ukladá správcovi konkurznej
podstaty záväzný pokyn akceptovať žiadosť vydražiteľa a informovať vydražiteľa o predĺžení lehoty na úhradu časti
ceny dosiahnutej vydražením vo výške 160.000,-€ o 30 dní.

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 09:30 hod.
Predseda veriteľského výboru:

Ing. Ivo Šafranko
podpis
JUDr. Ján Súkeník, správca
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K026770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Bartoník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekná 361, 908 73 Veľké Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kubíková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/11/2016 S1800
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/11/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM O DORUČENÍ PRIHLÁŠOK PO UPLYNUTÍ ZÁKLADNEJ PRIHLASOVACEJ LEHOTY
JUDr. Katarína Kubíková ako správca úpadcu: Peter Bartoník, nar. 08.11.1958, bytom Pekná 361, 908 73 Veľké
Leváre, týmto 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 oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty boli správcovi doručené prihlášky pohľadávok do konkurzu nasledovne:
- dňa 21.11.2016 od veriteľa PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO:
35792752, a to: súhrnná prihláška pohľadávok s poradovým č. 1 v počte pohľadávok 1. - 3., v celkovej sume
3.530,30 €, nezabezpečené, ktoré boli zapísané do konečného zoznamu pohľadávok dňa 22.11.2016 pod číslom
pohľadávok č. 13 – č. 15.
JUDr. Katarína Kubíková, správca

K026771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Homoľa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehota pod Vtáčnikom -, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/45/2016 S 1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/45/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

POZEMOK
Por.č. Parc.č. Výmera Druh

Hodnota

1.

0,20 €

2.

3.

1101/1 1567

1101/2 796

1101/3 1245

Štát, obec, k.ú.
Č. LV Spoluvl. pod.
SR,
TTP
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3779 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
TTP
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3779 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
TTP
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3779 5/19232
Vtáčnikom

majetok

0,10 €
majetok

0,15 €
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Dôvod zapísania:
konkurzu
Dôvod vylúčenia:

Deň zapísania: 15.11.2016
Deň vylúčenia:
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

2792/65 62

4000/2 100

4773

4777

4778

378

765

1698

9613

6400

1608

1748

1155/1 1188

1718

1878

2058

2059

784

14793

3280

5676

Deň vydania: 25.11.2016

SR,
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
Lesný pozemok
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
Ostatná plocha
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
Ostatná plocha
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
Ostatná plocha
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
Záhrada
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
TTP
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
TTP
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
TTP
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
TTP
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
Ostatná plocha
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
Lesný pozemok
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Zastavaná
nádvorie

plocha

a

majetok

0,10 €
majetok

podliehajúci

0,30 €
majetok

podliehajúci

1,00 €
majetok

podliehajúci

8,00 €
majetok

podliehajúci

6,00 €
majetok

podliehajúci

1,00 €
majetok

podliehajúci

0,10 €
majetok

podliehajúci

0,09 €
majetok

podliehajúci

0,05 €
majetok

podliehajúci

0,90 €
majetok

podliehajúci

1,50 €
majetok

podliehajúci

1,00 €
majetok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 25.11.2016

Deň vylúčenia:

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Dôvod vylúčenia:
SR,
2060
691
Lesný pozemok
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
2061
6057
Lesný pozemok
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
2062
3356
Ostatná plocha
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
2063
5114
Ostatná plocha
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
2071
280203 Lesný pozemok
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
2073/1 2636303 Lesný pozemok
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
2074
5204
TTP
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
2075
601
TTP
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
2078
1406
Lesný pozemok
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
2079
220
Lesný pozemok
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
2080
385
Lesný pozemok
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
2081
3111
TTP
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,

0,25 €
majetok

2,00 €
majetok

podliehajúci

1,50 €
majetok

podliehajúci

1,00 €
majetok

podliehajúci

8,00 €
majetok

podliehajúci

25,00 €
majetok

podliehajúci

0,50 €
majetok

podliehajúci

0,05 €
majetok

podliehajúci

1,00 €
majetok

podliehajúci

0,30 €
majetok

podliehajúci

0,40 €
majetok

podliehajúci

0,20 €
majetok
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
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Deň vydania: 25.11.2016

SR,
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
2083
874
Lesný pozemok
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
2084
928
Lesný pozemok
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
2085
327
TTP
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
2086
2183
TTP
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
2161
964
Ostatná plocha
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
2162
1036
Ostatná plocha
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
2199
2223
Ostatná plocha
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
2257
1859
Ostatná plocha
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
2258/1 4086
Lesný pozemok
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
2258/2 18948 TTP
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
2263
136554 Lesný pozemok
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
2264
2608
Ostatná plocha
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
2082

10598

Lesný pozemok

0,25 €
majetok

0,35 €
majetok

podliehajúci

0,45 €
majetok

podliehajúci

0,05 €
majetok

podliehajúci

0,15 €
majetok

podliehajúci

1,00 €
majetok

podliehajúci

1,00 €
majetok

podliehajúci

2,00 €
majetok

podliehajúci

1,50 €
majetok

podliehajúci

1,60 €
majetok

podliehajúci

0,25 €
majetok

podliehajúci

5,00 €
majetok

podliehajúci

1,80 €
majetok
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Dôvod zapísania:
konkurzu
Dôvod vylúčenia:

Deň zapísania: 15.11.2016
Deň vylúčenia:
41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

2269

2270

2281

2282

2285

2286

2300

2433

Deň vydania: 25.11.2016

SR,
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
478
Ostatná plocha
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
54568 Lesný pozemok
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
32870 TTP
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
848729 Lesný pozemok
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
36582 TTP
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
4172
Ostatná plocha
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
SR,
4151
TTP
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod 3040 5/19232
Vtáčnikom
Dôvod zapísania:
Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu
Deň vylúčenia:
Dôvod vylúčenia:
54795

SR,
Lehota pod
Deň zapísania: 15.11.2016
Deň vylúčenia:
SR,
TTP
Lehota pod
Deň zapísania: 15.11.2016
Deň vylúčenia:
SR,
TTP
Lehota pod
Deň zapísania: 15.11.2016
Deň vylúčenia:
SR,
TTP
Lehota pod
Deň zapísania: 15.11.2016
Deň vylúčenia:
SR,
TTP

49. 2490 36377 TTP

50. 2507 3776

51. 2508 3057

52. 2561 3625

53. 2562 64376

TTP

Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom

3040 5/19232

majetok

podliehajúci

0,60 €
majetok

podliehajúci

0,50 €
majetok

podliehajúci

1,25 €
majetok

podliehajúci

0,43 €
majetok

podliehajúci

10,00 €
majetok

podliehajúci

0,40 €
majetok

podliehajúci

5,00 €
majetok

podliehajúci

0,20 €
majetok

podliehajúci

1,00 €

Dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu
Dôvod vylúčenia:
Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom

3040 5/19232

0,20 €

Dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu
Dôvod vylúčenia:
Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom

3040 5/19232

0,15 €

Dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu
Dôvod vylúčenia:
Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom

3040 5/19232

0,15 €

Dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu
Dôvod vylúčenia:
3040 5/19232

2,00 €
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SR,
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom
Deň zapísania: 15.11.2016
Deň vylúčenia:
SR,
54. 2563 4719 Ostatná plocha
Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom
Deň zapísania: 15.11.2016
Deň vylúčenia:
53. 2562 64376 TTP

SR,
Lehota pod
Deň zapísania: 15.11.2016
Deň vylúčenia:
SR,
56. 2589 138304 TTP
Lehota pod
Deň zapísania: 15.11.2016
Deň vylúčenia:
SR,
57. 2590 24479 TTP
Lehota pod
Deň zapísania: 15.11.2016
Deň vylúčenia:
SR,
58. 2592 701361 TTP
Lehota pod
Deň zapísania: 15.11.2016
Deň vylúčenia:
SR,
59. 2597 313
Ostatná plocha
Lehota pod
Deň zapísania: 15.11.2016
Deň vylúčenia:
SR,
60. 2598 356
Ostatná plocha
Lehota pod
Deň zapísania: 15.11.2016
Deň vylúčenia:
55. 2564 46631 TTP

Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom

2,00 €

Dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu
Dôvod vylúčenia:
3040 5/19232

5,00 €

Dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu
Dôvod vylúčenia:

3040 5/19232

1,80 €

Dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu
Dôvod vylúčenia:
Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom

3040 5/19232

3,00 €

Dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu
Dôvod vylúčenia:
Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom

3040 5/19232

1,00 €

Dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu
Dôvod vylúčenia:
Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom

3040 5/19232

4,00 €

Dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu
Dôvod vylúčenia:
Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom

3040 5/19232

0,40 €

Dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu
Dôvod vylúčenia:
Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom

SR,
Lehota pod
Deň zapísania: 15.11.2016
Deň vylúčenia:
SR,
62. 2826 26015 TTP
Lehota pod
Deň zapísania: 15.11.2016
Deň vylúčenia:
SR,
63. 2827/1 354
TTP
Lehota pod
Deň zapísania: 15.11.2016
Deň vylúčenia:
SR,
64. 2827/2 15648 TTP
Lehota pod
Deň zapísania: 15.11.2016
Deň vylúčenia:
SR,
65. 2829/1 10672 TTP
Lehota pod
Deň zapísania: 15.11.2016
Deň vylúčenia:
SR,
66. 2829/2 478
TTP
Lehota pod
Deň zapísania: 15.11.2016
Deň vylúčenia:
61. 2819/1 164299 Lesný pozemok

3040 5/19232

Deň vydania: 25.11.2016

3040 5/19232

0,40 €

Dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu
Dôvod vylúčenia:

Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom

3040 5/19232

4,00 €

Dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu
Dôvod vylúčenia:
Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom

3040 5/19232

1,00 €

Dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu
Dôvod vylúčenia:
Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom

3040 5/19232

0,10 €

Dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu
Dôvod vylúčenia:
Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom

3040 5/19232

0,50 €

Dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu
Dôvod vylúčenia:
Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom

3040 5/19232

0,30 €

Dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu
Dôvod vylúčenia:
Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom

3040 5/19232

0,10 €

Dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu
Dôvod vylúčenia:
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SR,
Lehota pod
Vtáčnikom

Vtáčnikom,

Lehota

pod 3040

Deň vylúčenia:
2830/201 442

TTP

SR,
Lehota pod
Vtáčnikom

Vtáčnikom,

Lehota

pod 3040

Deň vylúčenia:
2923

953

TTP

SR,
Lehota pod
Vtáčnikom

Vtáčnikom,

Lehota

pod 3040

Deň vylúčenia:
2925

460

TTP

SR,
Lehota pod
Vtáčnikom

Vtáčnikom,

Lehota

pod 3040

Deň vylúčenia:
2926/1

16046 TTP

SR,
Lehota pod
Vtáčnikom

Vtáčnikom,

Lehota

pod 3040

Deň vylúčenia:
72.

2926/2

1313

TTP

SR,
Lehota pod
Vtáčnikom

Vtáčnikom,

Lehota

pod 3040

Deň vylúčenia:
2929

513

TTP

SR,
Lehota pod
Vtáčnikom

Vtáčnikom,

Lehota

pod 3040

Deň vylúčenia:
74.

3043

10315 TTP

SR,
Lehota pod
Vtáčnikom

Vtáčnikom,

Lehota

pod 3040

Deň vylúčenia:
3063/101 216

TTP

SR,
Lehota pod
Vtáčnikom

Vtáčnikom,

Lehota

pod 3040

Deň vylúčenia:
76.

3063/201 2944

TTP

SR,
Lehota pod
Vtáčnikom

Vtáčnikom,

Lehota

pod 3040

Deň vylúčenia:
3100

1425

TTP

SR,
Lehota pod
Vtáčnikom

Vtáčnikom,

Lehota

pod 3040

Deň vylúčenia:
78.

3101

103343 TTP

SR,
Lehota pod
Vtáčnikom

5/19232

Vtáčnikom,

Lehota

pod 3040

5/19232

majetok

majetok

majetok

majetok

podliehajúci

podliehajúci

podliehajúci

podliehajúci

0,60 €

5/19232

majetok

podliehajúci

0,05 €

5/19232

majetok

podliehajúci

0,40 €

5/19232

majetok

podliehajúci

0,20 €

5/19232

majetok

podliehajúci

3,00 €
zapísania:

majetok

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

0,10 €

5/19232

Dôvod

majetok

0,18 €

Dôvod zapísania:
konkurzu
Dôvod vylúčenia:

Deň zapísania: 15.11.2016

podliehajúci

0,80 €

Dôvod zapísania:
konkurzu
Dôvod vylúčenia:

Deň zapísania: 15.11.2016

77.

5/19232

Dôvod zapísania:
konkurzu
Dôvod vylúčenia:

Deň zapísania: 15.11.2016

majetok

0,10 €

Dôvod zapísania:
konkurzu
Dôvod vylúčenia:

Deň zapísania: 15.11.2016

75.

5/19232

Dôvod zapísania:
konkurzu
Dôvod vylúčenia:

Deň zapísania: 15.11.2016

podliehajúci

0,15 €

Dôvod zapísania:
konkurzu
Dôvod vylúčenia:

Deň zapísania: 15.11.2016

73.

5/19232

Dôvod zapísania:
konkurzu
Dôvod vylúčenia:

Deň zapísania: 15.11.2016

majetok

0,10 €

Dôvod zapísania:
konkurzu
Dôvod vylúčenia:

Deň zapísania: 15.11.2016

71.

5/19232

Dôvod zapísania:
konkurzu
Dôvod vylúčenia:

Deň zapísania: 15.11.2016

70.

4,00 €

Dôvod zapísania:
konkurzu
Dôvod vylúčenia:

Deň zapísania: 15.11.2016

69.

5/19232
Dôvod zapísania:
konkurzu
Dôvod vylúčenia:

Deň zapísania: 15.11.2016

68.

Deň vydania: 25.11.2016

podliehajúci
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Dôvod zapísania:
konkurzu
Dôvod vylúčenia:

Deň zapísania: 15.11.2016
Deň vylúčenia:
79.

3102

820

SR,
Lehota pod
Vtáčnikom

Ostatná plocha

Vtáčnikom,

Lehota

pod 3040

Deň vylúčenia:
3103

8236

SR,
Lehota pod
Vtáčnikom

TTP

Vtáčnikom,

Lehota

pod 3040

Deň vylúčenia:
3104

2478

SR,
Lehota pod
Vtáčnikom

Ostatná plocha

Vtáčnikom,

Lehota

pod 3040

Deň vylúčenia:
3159

637

SR,
Lehota pod
Vtáčnikom

TTP

Vtáčnikom,

Lehota

pod 3040

Deň vylúčenia:
3191

3672

SR,
Lehota pod
Vtáčnikom

Ostatná plocha

Vtáčnikom,

Lehota

pod 3040

Deň vylúčenia:
3467

187

SR,
Lehota pod
Vtáčnikom

TTP

Vtáčnikom,

Lehota

pod 3040

Deň vylúčenia:
3986/3

100

Zastavaná
nádvorie

plocha

a

SR,
Lehota pod
Vtáčnikom

Vtáčnikom,

Lehota

pod 3041

Deň vylúčenia:
2259

60008 TTP

SR,
Lehota pod
Vtáčnikom

Vtáčnikom,

Lehota

pod 3041

Deň vylúčenia:
2260

5262

Ovocný sad

SR,
Lehota pod
Vtáčnikom

Vtáčnikom,

Lehota

pod 3041

Deň vylúčenia:
2265

4924

TTP

SR,
Lehota pod
Vtáčnikom

Vtáčnikom,

Lehota

pod 3041

Deň vylúčenia:
2266

9520

Lesný pozemok

SR,
Lehota pod
Vtáčnikom

Vtáčnikom,

Lehota

pod 3041

Deň vylúčenia:
2267

9312

TTP

SR,
Lehota pod
Vtáčnikom

5/19232
Dôvod zapísania:
konkurzu
Dôvod vylúčenia:

Deň zapísania: 15.11.2016

90.

5/19232
Dôvod zapísania:
konkurzu
Dôvod vylúčenia:

Deň zapísania: 15.11.2016

89.

5/19232
Dôvod zapísania:
konkurzu
Dôvod vylúčenia:

Deň zapísania: 15.11.2016

88.

5/19232
Dôvod zapísania:
konkurzu
Dôvod vylúčenia:

Deň zapísania: 15.11.2016

87.

5/19232
Dôvod zapísania:
konkurzu
Dôvod vylúčenia:

Deň zapísania: 15.11.2016

86.

5/19232
Dôvod zapísania:
konkurzu
Dôvod vylúčenia:

Deň zapísania: 15.11.2016

85.

5/19232
Dôvod zapísania:
konkurzu
Dôvod vylúčenia:

Deň zapísania: 15.11.2016

84.

5/19232
Dôvod zapísania:
konkurzu
Dôvod vylúčenia:

Deň zapísania: 15.11.2016

83.

5/19232
Dôvod zapísania:
konkurzu
Dôvod vylúčenia:

Deň zapísania: 15.11.2016

82.

5/19232
Dôvod zapísania:
konkurzu
Dôvod vylúčenia:

Deň zapísania: 15.11.2016

81.

5/19232
Dôvod zapísania:
konkurzu
Dôvod vylúčenia:

Deň zapísania: 15.11.2016

80.

Deň vydania: 25.11.2016

Vtáčnikom,

Lehota

pod 3041

5/19232
Dôvod zapísania:
konkurzu
Dôvod vylúčenia:

Deň zapísania: 15.11.2016
Deň vylúčenia:

majetok

1,00 €
majetok

podliehajúci

0,50 €
majetok

podliehajúci

3,00 €
majetok

podliehajúci

0,15 €
majetok

podliehajúci

3,50 €
majetok

podliehajúci

0,05 €
majetok

podliehajúci

1,00 €
majetok

podliehajúci

1,00 €
majetok

podliehajúci

3,00 €
majetok

podliehajúci

0,30 €
majetok

podliehajúci

3,00 €
majetok

podliehajúci

0,60 €
majetok

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

podliehajúci
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91.

2268

11678 TTP

Konkurzy a reštrukturalizácie
SR,
Lehota pod
Vtáčnikom

Vtáčnikom,

Lehota

pod 3041

Deň vylúčenia:
2280

9387

Lesný pozemok

SR,
Lehota pod
Vtáčnikom

Vtáčnikom,

Lehota

pod 3041

Deň vylúčenia:
2283

90960 TTP

SR,
Lehota pod
Vtáčnikom

Vtáčnikom,

Lehota

pod 3041

Deň vylúčenia:
2284

3690

Lesný pozemok

SR,
Lehota pod
Vtáčnikom

Vtáčnikom,

Lehota

pod 3041

Deň vylúčenia:
2588

147553 TTP

SR,
Lehota pod
Vtáčnikom

Vtáčnikom,

Lehota

pod 3041

96. Preddavok v zmysle § 21 ods. 3 ZKR
Deň zapísania: 14.11.2016
Deň vylúčenia:
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
97. Finančná hotovosť

majetok

podliehajúci

3,00 €
majetok

podliehajúci

1,30 €
majetok

podliehajúci

1,20 €
majetok

podliehajúci

3,20 €
podliehajúci

Dlžník: Okresný súd Trenčín, Piaristická 27,
663,88 €
911 80 Trenčín
Dôvod zapísania: majetok
konkurzu
Dôvod vylúčenia:

podliehajúci

1.660,00 €
Dôvod zapísania:
konkurzu
Dôvod vylúčenia:

Deň zapísania: 15.11.2016
konkurzu

0,80 €

majetok

Deň vylúčenia:
PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA

Deň vylúčenia:
Príjem
úpadcu
podliehajúci
21.10.2016-31.10.2016

5/19232
Dôvod zapísania:
konkurzu
Dôvod vylúčenia:

Deň zapísania: 15.11.2016

98.

5/19232
Dôvod zapísania:
konkurzu
Dôvod vylúčenia:

Deň zapísania: 15.11.2016

95.

5/19232
Dôvod zapísania:
konkurzu
Dôvod vylúčenia:

Deň zapísania: 15.11.2016

94.

5/19232
Dôvod zapísania:
konkurzu
Dôvod vylúčenia:

Deň zapísania: 15.11.2016

93.

5/19232
Dôvod zapísania:
konkurzu
Dôvod vylúčenia:

Deň zapísania: 15.11.2016

92.

Deň vydania: 25.11.2016

za

majetok

podliehajúci

majetok

podliehajúci

50,16 €
Deň zapísania: 15.11.2016
Deň vylúčenia:

Dôvod zapísania:
konkurzu
Dôvod vylúčenia:

K026772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Hrušková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družby 684/10, 972 12 Nedožery - Brezany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/16/2016S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/16/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Vladimír Žitník, správca konkurznej podstaty dlžníka Alena Hrušková, nar. 01.09.1977, Družby 684/10, 972
12 Nedožery - Brezany, občan SR pod sp. zn.: 38K/16/2016, zvoláva v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005
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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12 Nedožery - Brezany, občan SR pod sp. zn.: 38K/16/2016, zvoláva v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 16. decembra 2016
o 11.00 hod., v kancelárii správcu Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica.
Program schôdze veriteľov je nasledovný:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Rôzne, záver.
Právo účasti na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má
veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti.
Veritelia fyzické osoby sú povinní pri prezentácií predložiť doklad totožnosti, veritelia právnické osoby aktuálny výpis
z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho
orgánu. Zástupcovia veriteľov sú povinní predložiť plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa, a doklad
totožnosti.
V Považskej Bystrici dňa 22. novembra 2016
JUDr. Vladimír Žitník - správca

K026773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Škrváňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Skalici 22, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1974
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/68/2016 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/68/2016
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: Jana Škrváňová, nar. 01.
11. 1974, bytom Na Skalici 22, 974 11 Banská Bystrica (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že Uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 4K/68/2016 zo dňa 14.11.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
Toto uznesenie Okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 21.11.2016.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: FARDOUS PARTNERS správcovská,
k.s., Námestie SNP 41, 960 01 Zvolen, Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný
súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovenská republika, k číslu konania 4K/68/2016. Ak
veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo
a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a
musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná
prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho
práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR). Celková suma
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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má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Prihláškou možno
uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len
"podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR). Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže
byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku,
pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju
zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze
neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho
obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však
uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska
centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou
starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo pohľadávku v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky
musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§
29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako
na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES)
č.1346/2000 z 29. mája 2000.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee
of the debtor Jana Škrváňová, born on 01.11.1974, living in Na Skalici 22, 974 11 Banská Bystrica (hereinafter
referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Banská Bystrica,
No. 4K/68/2016 dated on 14th of November 2016 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This
resolution of the District Court was published in Commercial bulletin on 21st of November 2016.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., Námestie SNP 41, 960 01 Zvolen, Slovak Republic. In one
copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Banská Bystrica (District Court Banská Bystrica), Skuteckého
28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No. 4K/68/2016. Should creditor serve the application on
trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may
not vote and exercise any other rights pertaining to registered receivable.
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The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put
into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal after
the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The registration
has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application must be
submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of
the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional claim must
be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the establishment of the
claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and
fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§
29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in
currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the
National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec.
5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered
to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§
28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to
the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim
is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional
claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation
and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the
bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the
bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied
in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the
rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably
satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured
claim in the basic registration period, his security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he
has the right against the affected property to handing over that, what the affected property in this consequence was
enriched, whereby such right can be alleged against affected property as claim against property, which will be
satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the
documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a
statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not
accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be
attached an expert report determining the sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken
into consideration (§ 29 sec. 7 BRA). The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the
company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak
republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits
without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list
of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court
determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege
the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall
negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later delivered
objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which
the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion.
The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into consideration; in this case the
mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This notice refers to the creditors
who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the
Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
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Vo Zvolene, dňa 22.11.2016
In Zvolen, on 22.11.2016
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., trustee

K026774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horinková Mária, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Stráňou 0, 028 01 Trstená
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Plavisko 7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 6K/17/2016 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/17/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis všeobecnej podstaty
Peňažné prostriedky
p.č.
súpisovej
zložky

popis súpisovej zložky

právny dôvod zapísania

1

peňažné prostriedky

preddavok - majetok, ktorý
patril úpadcovi v čase
účet konkurzného súdu
vyhlásenia konkurzu - § 67
ods. 1 písm. a) ZKR

663,88 €

peňažné prostriedky

hotovosť - majetok, ktorý
ČSOB banka, a.s. -účet správy
patril úpadcovi v čase
podstaty IBAN: SK55 7500 0000
vyhlásenia konkurzu - § 67
0040 2399 5459
ods. 1 písm. a) ZKR

1.700,00 €

počet KM, tech. stav súpisová
a spoluvlastnícky
hodnota v
podiel
EUR

2

banka

súpisová hodnota v
EUR

Hnuteľné veci - Osobné motorové vozidlo
p.č.
súpisovej
zložky

popis súpisovej zložky

právny dôvod zapísania

3

osobné motorové vozidlo zn.
Škoda Fabia, farba: strieborná
metalíza, zdvihový objem
valcov: 1198m3, benzín

majetok, ktorý patril
úpadcovi v čase vyhlásenia r.v.: 2006, EČV: TS317BA, VIN:
konkurzu - § 67 ods. 1 písm. TMBJY46Y164555199
a) ZKR

rok výroby, EČV a VIN

280 tis., pojazdné,
spoluvlastnícky
podiel 1/1

700,00 €

JUDr. Radovan Birka, správca

K026775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Mária Horínková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trstená 0, 028 01 Trstená
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Plavisko 7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 6K/17/2016 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/17/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Mária Horínková nar. 10.10.1958, trvale bytom 028 01 Trstená 0, Adresa
na doručovanie: Pod Stráňou 851, 028 01 Trstená, týmto zverejňuje podľa ust. §32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, bankový účet úpadcu, na ktorý možno skladať kauciu: ČSOB
banka, a.s., č.ú. IBAN: SK55 7500 0000 0040 2399 5459.
JUDr. Radovan Birka, správca

K026776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Kotrady
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podtatranská 137/6, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1953
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Reimanova 9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/20/2016 - S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/20/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., kancelária správcu so sídlom Reimanova 9, 08 01 Prešov,
správca konkurznej podstaty úpadcu Michal Kotrady, nar. 08.01.1953, bytom Podtatranská 137/6, 058 01
Poprad, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov sp. zn.: 2K/20/2016 týmto v súlade
s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok zapísal tieto pohľadávky doručené po
základnej prihlasovacej lehote:

Poradové číslo pohľadávky v zozname: 56.
Veriteľ: Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava
Prihlásená suma: 367,50 EUR

Poradové číslo pohľadávky v zozname: 57.
Veriteľ: Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava
Prihlásená suma: 155,32 EUR

Zároveň správca oznamuje všetkým veriteľom úpadcu, že v súlade s § 32 ods. 3 písm. b) a ods. 8 ZKR prípadné
popretie pohľadávky iným veriteľom je účinné, len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive v lehote 30 dní od
zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku a súčasne ak bude v tej istej
lehote na nižšie uvedenom účte pripísaná suma 350,- EUR za popretie každej pohľadávky uplatnenej samostatnou
prihláškou.

Kauciu vo výške 350 eur možno skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, na bankový účet zriadený
v OTP banke č. 16577541/5200, IBAN SK71 5200 0000 0000 1714 5177 s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
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V Prešove, dňa 22.11.2016.

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Ing. Pavol Kubala, PhD., komplementár
SKP úpadcu: Michal Kotrady

K026777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sorger Radomír, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krompašská 54 54, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/31/2014 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/31/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

JUDr.Erika Šimová, správca úpadcu: Ing. Radomír Sorger, nar. 15.04.1968, Krompašská č. 54,040 11
Košice-Pereš oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené
z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh.
Podľa ust. § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.
JUDr.Erika Šimová, správca

K026778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Šopiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soľ 353, 094 35 Soľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2016S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2016
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2K/22/2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Soľ,
Katastrálne územie: Soľ, Štát: SR, Číslo LV: 764, parcela registra E, na parcele č. 1599/73 o výmere 5824 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/6, Súpisová hodnota majetku: 348,57 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 22.11.2016
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Soľ,
Katastrálne územie: Soľ, Štát: SR, Číslo LV: 944, parcela registra E, na parcele č. 808/5 o výmere 1225 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3, Súpisová hodnota majetku: 146,63 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 22.11.2016
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Soľ,
Katastrálne územie: Soľ, Štát: SR, Číslo LV: 944, parcela registra E, na parcele č. 942/1 o výmere 2461 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3, Súpisová hodnota majetku: 294,58 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 22.11.2016
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Soľ,
Katastrálne územie: Soľ, Štát: SR, Číslo LV: 944, parcela registra E, na parcele č. 1185/1 o výmere 3095 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3, Súpisová hodnota majetku: 370,47 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 22.11.2016
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Soľ,
Katastrálne územie: Soľ, Štát: SR, Číslo LV: 944, parcela registra E, na parcele č. 1751/5 o výmere 5343 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3, Súpisová hodnota majetku: 639,56 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 22.11.2016
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Soľ,
Katastrálne územie: Soľ, Štát: SR, Číslo LV: 949, parcela registra E, na parcele č. 838/3 o výmere 2699 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3, Súpisová hodnota majetku: 323,07 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 22.11.2016
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Soľ,
Katastrálne územie: Soľ, Štát: SR, Číslo LV: 765, parcela registra E, na parcele č. 1599/148 o výmere 2916 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3, Súpisová hodnota majetku: 349,05 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 22.11.2016
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávne porasty, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Soľ,
Katastrálne územie: Soľ, Štát: SR, Číslo LV: 479, parcela registra E, na parcele č. 1537/2 o výmere 940 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9, Súpisová hodnota majetku: 6,68 Eur, Dôvod zápisu do súpisu majetku:
vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 22.11.2016
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávne porasty, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Soľ,
Katastrálne územie: Soľ, Štát: SR, Číslo LV: 479, parcela registra E, na parcele č. 1537/3 o výmere 603 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9, Súpisová hodnota majetku: 4,29 Eur, Dôvod zápisu do súpisu majetku:
vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 22.11.2016
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Soľ,
Katastrálne územie: Soľ, Štát: SR, Číslo LV: 482, parcela registra E, na parcele č. 1536/5 o výmere 3233 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9, Súpisová hodnota majetku: 129,- Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 22.11.2016
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Soľ,
Katastrálne územie: Soľ, Štát: SR, Číslo LV: 763, parcela registra E, na parcele č. 1073/9 o výmere 3513 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/15, Súpisová hodnota majetku: 84,10 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 22.11.2016
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Soľ,
Katastrálne územie: Soľ, Štát: SR, Číslo LV: 766, parcela registra E, na parcele č. 1599/53 o výmere 5472 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 5/30, Súpisová hodnota majetku: 327,50 Eur, Dôvod zápisu
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Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 5/30, Súpisová hodnota majetku: 327,50
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 22.11.2016

Eur,

Dôvod

zápisu

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Soľ,
Katastrálne územie: Soľ, Štát: SR, Číslo LV: 766, parcela registra E, na parcele č. 1599/53 o výmere 5472 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/30, Súpisová hodnota majetku: 65,50 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 22.11.2016
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Soľ,
Katastrálne územie: Soľ, Štát: SR, Číslo LV: 857, parcela registra E, na parcele č. 1536/6 o výmere 5048 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3, Súpisová hodnota majetku: 604,25 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 22.11.2016
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K026779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Lonc " v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zadný Dielec 907/7, 010 09 Žilina - Bytčica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1965
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/11/2016/S 1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/11/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania - 2. kolo

LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca úpadcu Milan Lonc, nar.
25.12.1965, trvale bytom: Zadný Dielec 907/7, 010 09 Žilina – Bytčica (podnikajúci pod obchodným menom:
Milan Lonc - Lomi, s miestom podnikania Hviezdoslavova 726/42, 010 01 Žilina, IČO: 22 871 144), v súlade
s vydaným záväzným pokynom príslušného veriteľského orgánu, ponúka v rámci verejného ponukového konania
na predaj časť hnuteľného majetku úpadcu – výrobné stroje - jednotlivo, za kúpnu cenu vo výške minimálne 75%
súpisovej hodnoty:

P. č.

Popis hnuteľnej veci

Inventárne číslo

Výrobné číslo

Hodnota v €

1

Formátovacia píla ROBLAND Typ-Z 320

Neuvedené

Neuvedené

500,00 €

2

Kompresor GIS GS 20

Neuvedené

7979

200,00 €

3

Paletový vozík (vysokozdvižný)

Neuvedené

Neuvedené

100,00 €

4

Fréza FSN 300F

Neuvedené

281

5

Kompresor 620-270 ST

Neuvedené

1408

6

Vyvrt. stroj M-21/bajonet

Neuvedené

3146401

2 000,00 €

7

Vyvrt. stroj M-22/bajonet

Neuvedené

333397

2 000,00 €

8

Píla FB 450

Neuvedené

FB-22/03-02

1 500,00 €

9

Olepovačka K 208

Neuvedené

AH/108318

4 000,00 €

10

Kotúčová píla s predrezom + posuv

Neuvedené

131040

1 000,00 €

11

Odsávanie ACO VIRO

Neuvedené

1681

300,00 €

1 000,00 €
200,00 €
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12

Stroj šijací

Neuvedené

1131-44MH/L34

500,00 €

13

Odsávanie ROJEK

Neuvedené

1198

100,00 €

14

Odsávanie URBAN

Neuvedené

523

200,00 €

15

Hobľovačka SICAR

Neuvedené

1631

2 000,00 €

16

FRÉZA GRIGGIO

Neuvedené

MC 00071469

1 000,00 €

Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu hnuteľného majetku v zalepenej obálke s označením
„PONUKA - LONC- STROJE - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: LICITOR recovery, k.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
tak, aby bola doručená najneskôr do 10 dní do 14.00 od zverejnenia tohto inzerátu.

Bližšie informácie o podmienkach verejného ponukového konania poskytne správca konkurznej podstaty
v informačnom memorande o verejnom ponukovom konaní, v ktorom sú uvedené informácie o náležitostiach
a prílohách ponuky. O zaslanie informačného memoranda môže záujemca požiadať osobne v správcovskej
kancelárii správcu, e-mailom na adrese: msustek@licitor.sk alebo telefonicky na čísle 0905/447 835.

LICITOR recovery, k.s., správca

K026780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Lonc " v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zadný Dielec 907/7, 010 09 Žilina - Bytčica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1965
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/11/2016/S 1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/11/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania - 2. kolo

LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca úpadcu Milan Lonc, nar.
25.12.1965, trvale bytom: Zadný Dielec 907/7, 010 09 Žilina – Bytčica (podnikajúci pod obchodným menom:
Milan Lonc - Lomi, s miestom podnikania Hviezdoslavova 726/42, 010 01 Žilina, IČO: 22 871 144), v súlade
s vydanými záväznými pokynmi príslušných veriteľských orgánov, ponúka v rámci verejného ponukového konania
na predaj časť hnuteľného majetku úpadcu – nábytok - jednotlivo, za kúpnu cenu vo výške minimálne 75%
súpisovej hodnoty:

HNUTEĽNÝ MAJETOK- výrobky
por.č.

Popis

Stav/inventárne číslo/výrobné číslo

MJ Počet súp. Hodnota

1.

Skriňa SOFIA delená

Neuvedené

ks

1
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2.

Skriňa SOFIA vešiaková

Neuvedené

ks

1

167,00 €

3.

Skriňa SOFIA policová

Neuvedené

ks

1

182,00 €

4.

Komoda SOFIA

Neuvedené

ks

1

215,00 €

5.

Korpus postele - škorica + doskový rošt

Neuvedené

ks

1

254,00 €

6.

Nočný stoík malý SOFIA

Neuvedené

ks

2

122,00 €

7.

Nočný stolík veľký SOFIA

Neuvedené

ks

2

112,00 €

8.

Nočný stolík č. 31

Neuvedené

ks

2

78,00 €

9.

Nočný stolík č. 30

Neuvedené

ks

2

86,00 €

10.

Posteľ DIANA + doskový rošt

Neuvedené

ks

1

234,00 €

11.

Posteľ PAŤA + doskový rošt

Neuvedené

ks

1

274,00 €

12.

Posteľ LAURA

Neuvedené

ks

1

460,00 €

13.

Skriňa 3-dielna š-210

Neuvedené

ks

1

351,00 €

14.

Skriňa delená č. 27

Neuvedené

ks

1

186,00 €

15.

Skriňa vešiaková delená č. 26

Neuvedené

ks

1

174,00 €

16.

Skriňa + nádstavec č. 22

Neuvedené

ks

1

240,00 €

17.

Skriňa vešiaková č. 51

Neuvedené

ks

1

158,00 €

18.

Skriňa vešiaková + polica č. 52

Neuvedené

ks

1

190,90 €

19.

Skriňa policová č. 53

Neuvedené

ks

1

173,00 €

20.

Skriňa rohová č. 60

Neuvedené

ks

1

215,00 €

21.

Skriňa vešiaková č. 61

Neuvedené

ks

1

146,00 €

22.

Skriňa policová č. 62

Neuvedené

ks

1

157,00 €

23.

Skriňa policová úzka č. 62 A

Neuvedené

ks

1

146,00 €

24.

Vstavaná skriňa 1,80 m x 2,50 m

Neuvedené

ks

1

379,00 €

25.

Vstavaná skriňa 2,70 x 2,50 m

Neuvedené

ks

1

1 049,00 €

26.

Konferenčný stolík LUX

Neuvedené

ks

1

69,00 €

27.

Konferenčný stolík ELIPSA

Neuvedené

ks

1

71,00 €

28.

Písací stolík malý č. 16

Neuvedené

ks

1

63,00 €

29.

Písací stôl 1,30 x 1,30 m

Neuvedené

ks

1

110,00 €

30.

Kuchynský stôl 1,20 x 0,80 m

Neuvedené

ks

1

92,00 €

31.

Poschodová posteľ + matrac + rošt

Neuvedené

ks

1

418,00 €

32.

Detská izba KUBO sektor

Neuvedené

ks

1

395,00 €

33.

Taburetka OMEGA

Neuvedené

ks

1

105,00 €

34.

Taburetka GAMA

Neuvedené

ks

1

125,00 €

35.

Konferenčný stolík JAMAJKA

Neuvedené

ks

1

69,00 €
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36.

Kocka taburetka pevná

Neuvedené

ks

1

24,00 €

37.

Stôl JOZEFA 90 x 90 cm

Neuvedené

ks

1

94,00 €

38.

Rohová lavica JOZEFA 150 x 180 cm

Neuvedené

ks

1

213,00 €

39.

Sedačka GAMA rohová 203 x 230 cm

Neuvedené

ks

1

799,00 €

40.

Sedačka OMEGA 160 x 250 cm

Neuvedené

ks

1

639,00 €

41.

Sedačka ODETA 255 x 205 cm

Neuvedené

ks

1

812,00 €

42.

Obývacia stena JAMAJKA

Neuvedené

ks

1

420,00 €

43.

Váľanda rozkladacia s hrubou podrúčkou

Neuvedené

ks

1

229,00 €

44.

Váľanda s úložným priestorom

Neuvedené

ks

1

130,00 €

45.

Taburet s klobúkom č. 36

Neuvedené

ks

1

22,00 €

46.

Toaletný stolík so zrkadlom č. 33

Neuvedené

ks

1

87,00 €

47.

Komoda č. 44

Neuvedené

ks

1

143,00 €

48.

Komoda č. 48

Neuvedené

ks

1

146,00 €

49.

Komoda č. 48 - 2 -dverová

Neuvedené

ks

1

182,00 €

50.

Komoda č. 47

Neuvedené

ks

1

158,00 €

51.

Komoda č. 43

Neuvedené

ks

1

137,00 €

52.

Komoda č. 101

Neuvedené

ks

1

83,00 €

53.

Komoda č. 45

Neuvedené

ks

1

137,00 €

54.

Komoda č. 49

Neuvedené

ks

1

137,00 €

55.

Kreslo PINOKIO

Neuvedené

ks

1

95,00 €

56.

Barové stoličky a 49,00

Neuvedené

ks

2

98,00 €

57.

Stolička chrom

Neuvedené

ks

1

40,00 €

58.

Stolička chrom a 25,00

Neuvedené

ks

2

50,00 €

59.

Kuchynská linka CAMELIA

Neuvedené

ks

1

999,00 €

60.

Kuchynská linka XÉNIA crema

Neuvedené

ks

1

1 928,00 €

61.

Kuchynská linka JASMÍNA

Neuvedené

ks

1

2 695,00 €

62.

Kuchynská linka frezovaná MDF

Neuvedené

ks

1

1 190,00 €

63.

Kuchynská linka BORNEO

Neuvedené

ks

1

799,00 €

64.

Kuchynská linka MYDIELKO

Neuvedené

ks

1

879,00 €

65.

Kuchynská linka hladká

Neuvedené

ks

1

377,00 €

66.

Kuchynská linka CARMEN

Neuvedené

ks

1

1 422,00 €

67.

Kuchynská linka RIO

Neuvedené

ks

1

1 033,00 €

68.

Kuchynská linka XÉNIA

Neuvedené

ks

1

1 689,00 €

69.

Kuchynská linka PLATINUM BORNEO

Neuvedené

ks

1

1 368,00 €
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70.

Pracovný pult PLATINO BORNEO

Neuvedené

ks

1

368,00 €

71.

Kuchyská linka JASMÍNA/MDF XÉNIA

Neuvedené

ks

1

1 441,00 €

72.

kreslo modré

Neuvedené

ks

2

40,00 €

73.

písací stôl

Neuvedené

ks

1

50,00 €

74.

rošt na posteľ

Neuvedené

ks

1

40,00
€

Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu hnuteľného majetku v zalepenej obálke s označením
„PONUKA- LONC (PB) - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: LICITOR recovery, k.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina tak,
aby bola doručená najneskôr do 10 dní do 14.00 od zverejnenia tohto inzerátu.

Bližšie informácie o podmienkach verejného ponukového konania poskytne správca konkurznej podstaty
v informačnom memorande o verejnom ponukovom konaní, v ktorom sú uvedené informácie o náležitostiach
a prílohách ponuky. O zaslanie informačného memoranda môže záujemca požiadať osobne v správcovskej
kancelárii správcu, e-mailom na adrese: msustek@licitor.sk alebo telefonicky na čísle 0905/447 835.

LICITOR recovery, k.s., správca

K026781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FUSETON a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tallerova 4, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 366 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Poláčková, LL.M
Sídlo správcu:
Ivánska Cesta 30/B, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2016-S1803
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/19/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z konania prvej schôdze veriteľov (ďalej len ,,zápisnica“) úpadcu: FUSETON a.s., so sídlom:
Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 36 366 561, obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 3889/B
spísaná podľa ustanovenia § 34 s poukazom na § 35 ods. 6 a nasl. Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
Miesto konania:
sídlo kancelárie konkurzného správcu JUDr. Veroniky Poláčkovej, LL.M, zasadacia miestnosť
na Ivánskej Ceste 30/B, 821 04 Bratislava
Dátum konania:

22.11.2016

Začiatok konania: 11.00 hod.
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Prítomní na zasadnutí prvej schôdze veriteľov:
- JUDr. Veronika Poláčková, LL.M, správca konkurznej podstaty, predseda schôdze veriteľov a spracovateľ tejto
zápisnice,
- Mgr. Alžbeta Jandová, asistentka, zapisovateľka
- Veritelia, podľa Zoznamu prítomných veriteľov (Prezenčnej listiny), tvoriaceho neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice,
ako jej príloha.
Úpadca sa na zasadnutí prvej schôdze veriteľov nezúčastnil.
Program schôdze veriteľov:

1. Otvorenie schôdze veriteľov.
2. Správa o činnosti správcu od vyhlásenia konkurzu do konania prvej schôdze veriteľov.
3. Voľba veriteľského výboru v zmysle § 34 odsek 1 ZoKR.
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 odsek 1, veta druhá, ZoKR.
5. Rôzne.
6. Záver.

Prezentácia veriteľov sa uskutočnila v čase od 10.00 hod. do 11.00 hod.

Ad 1.) Otvorenie schôdze veriteľov
Na úvod správca ako predseda prvej schôdze veriteľov skonštatoval, že prvá schôdza veriteľov bola riadne zvolaná
v zmysle ustanovenia § 34 ZKR a to zverejnením oznámenia o zvolaní schôdze veriteľov v Obchodnom vestníku č.
OV 164/2016, K019696, dňa 24.08.2016, pričom vzhľadom na účasť veriteľov, podľa Zoznamu prítomných veriteľov,
je schôdza veriteľov v zmysle ustanovenia § 35 ods. 3 ZKR uznášaniaschopná, keďže je prítomný zástupca veriteľa
- SBD Šaca, a.s., so sídlom Učňovská 8, 040 15 Košice - Šaca, IČO: 47 820 403, zast. Weis & Partners s.r.o., počet
hlasov: 2.570.018, oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať. Celkový počet hlasov prítomných veriteľov pre účely
hlasovania je 2.570.018 hlasov. Záverom prvého bodu programu prvej schôdze veriteľov, správca oboznámil
prítomných s ďalšími bodmi programu, jednotlivými relevantnými právnymi skutočnosťami, ktoré predchádzali prvej
schôdzi veriteľov, ako aj so základnými právami a povinnosťami veriteľov v rámci ďalšieho priebehu prvej schôdze
veriteľov. Schôdze veriteľov sa zúčastnil aj právny zástupca spoločnosti LBG style s. r. o., so sídlom Pribinova 25,
811 09 Bratislava, IČO: 44 363 176, Mgr. Ľuboš Jurčo na základe substitučnej plnej moci zo dňa 03.10.2016, ktorý
je zástupcom podriadeného veriteľa bez hlasovacích práv.

Ad 2.) Správa o činnosti správcu od vyhlásenia konkurzu do konania prvej schôdze veriteľov
Po naplnení prvého bodu programu, správca ako predseda prvej schôdze veriteľov oboznámil prítomných veriteľov,
ako aj ostatných účastníkov prvej schôdze veriteľov prostredníctvom správy o činnosti správcu a stave konkurzného
konania o základných úkonoch, ktoré predchádzali prvej schôdzi veriteľov, stave súpisu majetku – skutočnosť, že
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konania o základných úkonoch, ktoré predchádzali prvej schôdzi veriteľov, stave súpisu majetku – skutočnosť, že
bola predlžená lehota na vyhotovenie súpisu majetku, zozname veriteľov, ako aj o ďalších plánovaných krokoch
a úkonoch v rámci konkurzného konania. Správca skonštatoval, že v stanovenej lehote si do konkurzného konania
prihlásilo pohľadávku 14 veriteľov spolu vo výške 8.064.000,76,- EUR, pričom zistená suma pohľadávok je vo výške
8.064.000,76,- EUR. Ku dňu konania prvej schôdze veriteľov nebol vyhotovený súpis majetku, nakoľko sa vedie
trestné konanie voči úpadcovi. Zo strany Okresného súdu Bratislava I. bola predlžená lehota na vyhotovenie súpisu
majetku o 30 dní. Keďže sa nepodarilo vyhotoviť súpis ani v predlženej 30 dňovej lehote, správca požiadal dňa
15.11.2016 Okresný súd Bratislava I. o opätovné predlženie lehoty na vyhotovenie súpisu majetku. V základnej
prihlasovacej lehote, ako aj po jej uplynutí si neprihlásil pohľadávku žiaden zabezpečený veriteľ. Po základnej
prihlasovacej lehote nebola správcovi doručená žiadna prihlášky pohľadávky.

Ad 3.) Voľba veriteľského výboru v zmysle § 34 odsek 1 ZoKR
Na úvod tretieho bodu programu prvej schôdze veriteľov, správca ako predseda prvej schôdze veriteľov
skonštatoval, že je prítomný len jeden veriteľ a nie je možné aby sa pristúpilo k voľbe veriteľského výboru a to
v zmysle ustanovenia § 37 ods. 1 ZKR.

Na prvej schôdzi veriteľov nebol zvolený veriteľský výbor nakoľko prvej schôdze veriteľov sa
zúčastnil len jeden nezabezpečený veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať, voľba veriteľského výboru sa
neuskutočnila. Funkciu veriteľského výboru do jeho zvolenia bude vykonávať súd.
Záverom bolo správcom konštatované, že musí byť opätovne zvolaná schôdza veriteľov za účelom zvolenia
veriteľského výboru.
Týmto schôdza veriteľov prijíma
Uznesenie č. 1/2016:
K voľbe veriteľského výboru nebolo pristúpené z dôvodu, že v zmysle §37 ZoKR môžu byť za členov
veriteľského výboru zvolení len veritelia spomedzi nezabezpečených prítomných veriteľov oprávnených na
schôdzi veriteľov hlasovať, až kým nie sú zvolení najmenej traja členovia veriteľského výboru a schôdze
veriteľov sa zúčastnil len jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať.
Vzhľadom na vyššie uvedené, veriteľský výbor v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
FUSETON a.s., so sídlom: Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 36 366 561, obchodná spoločnosť zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 3889/B nebol zvolený, pôsobnosť
veriteľského výboru až do zvolenia veriteľského výboru vykonáva súd podľa §37 ZoKR.

Ad 4.) Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 odsek 1, veta druhá, ZoKR.
Správca v rámci štvrtého bodu programu prvej schôdze veriteľov vyzval prítomných veriteľov, aby v zmysle § 36
ZKR podali svoj návrh na výmenu jeho osoby ako správcu. Správca oboznámil veriteľov s právnou úpravou tohto
rozhodovania. Na otázku správcu či niektorý z prítomných veriteľov navrhuje výmenu správcu, veriteľ SBD Šaca,
a.s., so sídlom Učňovská 8, 040 15 Košice - Šaca, IČO: 47 820 403, zast. Weis & Partners s.r.o., zast. Mgr.
Gabriela Horňáčková na základe substitučnej plnej moci s počtom hlasov: 2.570.018, vyhlásil, že navrhuje výmenu
správcu. Na otázku správcu kto je za to, aby bol správca JUDr. Veronika Poláčková, LL.M, so sídlom: Ivánska Cesta
30/B, 821 04 Bratislava, zapísaná v zozname správcov pod č. S 1803 vymenený ? Na to správca vyzval prítomných
veriteľov na hlasovanie o výmene správcu.
Hlasovanie:
Za : 2.570.018 hlasov
Proti: 0 hlasov,
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Zdržal sa: 0 hlasov
Predseda konštatuje, že schôdza veriteľov rozhodla o výmene správcu JUDr. Veroniky Poláčkovej, LL.M, so sídlom:
Ivánska Cesta 30/B, 821 04 Bratislava, zapísaná v zozname správcov pod č. S 1803 .
Týmto schôdza veriteľov prijíma
Uznesenie č. 2/2016:
Schôdza veriteľov sa uzniesla, že správca JUDr. Veronika Poláčková, LL.M, so sídlom: Ivánska Cesta 30/B,
821 04 Bratislava, zapísaná v zozname správcov pod č. S 1803 sa vymení.
Na otázku správcu či niektorý z prítomných veriteľov navrhuje na menovanie konkrétneho správcu, prítomný veriteľ
SBD Šaca, a.s., so sídlom Učňovská 8, 040 15 Košice - Šaca, IČO: 47 820 403, zast. Weis & Partners s.r.o., s
počtom hlasov: 2.570.018, vyhlásil, že navrhuje aby ako nový správca bol vymenovaný správca - JUDr. RNDr.
Silvia Prachová, so sídlom: Ivánska Cesta 30/B, 821 04 Bratislava I., zapísaný v zozname správcov pod č. S 1819.
Na to správca vyzval prítomných veriteľov na hlasovanie o tomto návrhu.
Kto je za to, aby bol do funkcie nového správcu bol vymenovaný správca JUDr. RNDr. Silvia Prachová, so sídlom:
Ivánska Cesta 30/B, 821 04 Bratislava I., zapísaný v zozname správcov pod č. S 1819?
Hlasovanie:
Za : 2.570.018 hlasov
Proti: 0 hlasov,
Zdržal sa: 0 hlasov
Predseda konštatuje, že schôdza veriteľov sa uzniesla na návrhu, aby na vymenovanie do funkcie nového správcu
bol súdu navrhnutý správca JUDr. RNDr. Silvia Prachová, so sídlom: Ivánska Cesta 30/B, 821 04 Bratislava I.,
zapísaný v zozname správcov pod č. S 1819.
Týmto schôdza veriteľov prijíma
Uznesenie č. 3/2016:
Schôdza veriteľov navrhuje, aby do funkcie nového správcu súd ustanovil správcu JUDr. RNDr. Silvia
Prachová, so sídlom: Ivánska Cesta 30/B, 821 04 Bratislava I., zapísaný v zozname správcov pod č. S 1819.
Ad 5.) Rôzne.
Po otvorení piateho bodu programu správca ako predseda prvej schôdze veriteľov vyzval prítomných na prípadnú
diskusiu o skutočnostiach, ktoré sú predmetom tejto prvej schôdze veriteľov. Po krátkej diskusii, keďže neboli
vznesené žiadne námietky proti uzneseniam schôdze veriteľov, podľa ustanovenia § 35 ods. 6 ZKR z dôvodu ich
rozporu so zákonom, správca ukončil tento bod programu. Po prečítaní zápisnice vyzval správca prítomných
veriteľov na vznesenie prípadných námietok proti prijatým uzneseniam, resp. priebehu schôdze s upozornením, že
vznesenie týchto pripomienok sa v zmysle príslušných ustanovení ZKR považuje za zákonný predpoklad
prípadného domáhania sa vyslovenia neplatnosti uznesení prijatých na tejto schôdzi.

Ad 6.) Záver.
V rámci tohto bodu programu správca o 11:45 hod. ukončil prvú schôdzu veriteľov, poďakoval prítomným za ich
účasť a skonštatoval, že program prvej schôdze veriteľov bol riadne prerokovaný v zmysle príslušných ustanovení
ZKR. Táto zápisnica je spísaná a podpísaná správcom ako predsedom prvej schôdze veriteľov a to v zmysle
ustanovenia § 36 ods. 6 ZKR, pričom bude najneskôr nasledujúci pracovný deň po konaní prvej schôdze veriteľov
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ustanovenia § 36 ods. 6 ZKR, pričom bude najneskôr nasledujúci pracovný deň po konaní prvej schôdze veriteľov
doručená súdu.

V Bratislave, dňa 22.11.2016

JUDr. Veronika Poláčková, LL.M
Správca a zároveň
Predseda prvej schôdze veriteľov

K026782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roland Brhlík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 5176/34, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Denisa Mikušová Schultzová
Sídlo správcu:
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/44/2016 S1349
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/44/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca konkurznej podstaty Mgr. Denisa Mikušová Schultzová úpadcu Roland Brhlík, nar. 17.10.1980, bytom
Stavbárska 5176/34, 821 07 Bratislava, t.č. Pezinská 39, 903 01 Senec, zvoláva v súlade s ust. § 34 ZKR prvú
schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 10.1.2017 o 10:00 hod. v budove Poštovej banky, a.s., Karloveská 34,
842 64 Bratislava. Program schôdze: 1. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ust. § 36 ZKR; 2. Správa o činnosti
správcu a stave konkurzného konania; 3. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok; 4. Voľba
veriteľského výboru. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom a dokladom totožnosti.
V Bratislave, dňa 22.11.2016
Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, správca

K026783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamil Ujhelyi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 29, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.9.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 2K/79/2016-S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/79/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ján Čipka, správca konkurznej podstaty úpadcu Kamil Ujhelyi, nar. 25.9.1967, bytom Bernolákova 29, 974 01
Banská Bystrica, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k.
2K/79/2016-19 zo dňa 14.11.2016 oznamujem, ž v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
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2K/79/2016-19 zo dňa 14.11.2016 oznamujem, ž v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
O konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a § 8 ods. 4 zákona č.
8/2005 Z.z. O správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu
v kancelárii správcu na ulici Partizánska č. 197 v Hnúšti, v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy v čase od
8,30 hod do 11,30 hod a od 13,00 hod do 16,00 hod po predchádzajúcej dohode so správcom. Požiadať
o nahliadnutie do spisu je možné v sídle kancelárie správcu v úradných hodinách alebo telefonicky na číslo
047/5422698, 0905252885 alebo elektronicky na adrese advokat@hnusta.org.
V Hnúšti, dňa 22.11.2016
JUDr. Ján Čipka, správca

K026784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamil Ujhelyi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 29, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.9.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 2K/79/2016-S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/79/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Vec:
Re:

Informácia
Information

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu: Kamil Ujhelyi, nar.
25.9.1967, bytom Bernolákova 29, Banská Bystrica (ďalej len „úpadca“) Vám oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Banská Bystrica č.k. 2K/79/2016-19 zo dňa 14.11.2016, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo
222/2016 dňa 21.11.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustees
of the bankrupt: Kamil Ujhelyi, born 25 September 1967, lives in: Bernolákova 29, Banská Bystrica, Slovak Republic,
(hereinafter only „the Bankrupt“) our duty is to inform you that with the resolution of the District Court in Banská
Bystrica No. 2K79/2016-19 dated 14th November 2016, published in Commercial bulletin No. 222/2016 on 22th
November 2016, the bankruptcy was declared on the Bankrupt´s estate.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise u správcu na adrese JUDr. Ján Čipka, Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa,
Slovenská republika v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj na súd, na neskôr doručené prihlášky sa prihliada, avšak veriteľ nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only “the BRA“) the
registration has to be filled in a special registration form and registered in one copy to the bankruptcy trustee to the
address JUDr. Ján Čipka, Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa, Slovak Republic in a time period of 45 days beginning
with the declaration of the bankruptcy; one copy has to be delivered in the District Court of Banská Bystrica. The
registration forms delivered to the bankruptcy trustee later shall be considered, however the creditor cannot exercise
voting rights and other rights associated to the registered claim.
Prihláška musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky
sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková
suma pohľadávky, podpis.
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The registration must contain basic essentials, otherwise the application will not be considered. The basic essentials
of application are: name, surname and place of residence or business name and registered office address of
creditor; name, surname and place of residence or business name and registered office address of bankrupt; the
legal cause of the claim; order of satisfaction of the claim from general estate; the amount of the claim and
signature.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva a to v základnej prihlasovacej lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
A separate application form must be applied for each secured claim, stating the secured amount, type, order,
subject matter and legal cause of a security right. It must be registered within the primary filing period of 45 days
from the declaration of the bankruptcy, otherwise it ceases to exist.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
The application form of the conditional claim must contain a condition, upon which the claim will arise or condition on
which the claim origin depends.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
The total amount of the claim in the application shall be divided into principal and interest, whereby interest in the
application is divided according to the legal cause of the origin.
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.
The claim has to be registered in Euros. If the claim is not registered in Euros, the amount of the claim is determined
by the bankruptcy trustee by the calculation according to the reference exchange rate set and published on the day
of bankruptcy declaration by European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is applied in currency
which exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of
claim shall be determined by bankruptcy trustee with professional diligence.
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.
Documents providing the information stated in the application form must be attached to the application. The creditor
who is an accounting entity states a proclamation of the fact that the claim is accounted in creditor’s accountancy,
the scope of accounting the claim or the reasons why the claim is not covered in accountancy.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada.
To the application of a non-monetary claim an expert opinion must be attached determining the value of
non-monetary claim, otherwise the application will not be considered.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
A creditor who does not have a residence or a registered office or a branch company in the Slovak Republic is
obliged to appoint a representative for the delivery with a residence or a registration office in the Slovak Republic
and to notify the appointment of such representative in writing to the bankruptcy trustee, otherwise the delivery of
such creditor will be accomplished only by the publishing in the Commercial bulletin.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou nemožno opraviť ani doplniť.
The submission by which the claim was registered cannot be corrected nor amended.
Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk.
The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the Bankrupt.

JUDr. Ján Čipka, správca
Trustee of the bankrupt

K026785
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Mária Krumpolcová Šutková so sídlom kancelárie Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, správca úpadcu
Veronika Lengyelová, nar.: 29.1.1979, bytom Riazanská 681/56, 831 03 Bratislava týmto v súlade s § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje všetkým účastníkom konania, že do
kancelárie predchádzajúceho správcu JUDr. Milana Guťana so sídlom Školská 8, 811 07 Bratislava bola po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty dňa 15.11.2016 doručená súhrnná prihláška veriteľa PROFI CREDIT Slovakia, s. r.
o. so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752 ktorou boli do konkurzného konania prihlásené
nasledovné nezabezpečené pohľadávky, správcom zapísané do zoznamu pohľadávok:

Poradové číslo pohľadávky uvedené veriteľom
1
2
3
4
5

Celková suma pohľadávky
3069,38 Eur
1975,28 Eur
3506,92 Eur
3506,92 Eur
3093,10 Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Bratislave, dňa 22.11.2016
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková
správca

K026786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bakoš Viliam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Francisciho 2391/6, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/27/2016 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/27/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Druh podania: Iné zverejnenie
JUDr. Juraj Bašnák, so sídlom kancelárie Černyševského 10, 851 01 Bratislava, ako správca úpadcu Viliam
Bakoš, nar.: 05.01.1965, bytom Francisciho 2391/6, 811 08 Bratislava – Staré Mesto , št. občan SR, týmto
v súlade s ust. §28 odst. 3 a 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších právnych
predpisov, zverejňuje zápis prihlášky pohľadávky, doručenej po základnej prihlasovacej lehote.
Veriteľ:
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA , so sídlom 1 boulevard Haussmann, 750 09 Paríž, Francúzsko,
zapísaná V parížskom Registri obchodu a spoločností pod č. 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, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava J, oddiel: Po,
vložka č. 2990 B, od 1.7.2016 ako právny nástupca žalobcu CETELEM SLOVENSKO a.s., IČO: 35 787 783, so
sídlom Panenská 7, 812 36 Bratislava. Prihláška doručená 09.11.2016.
Prihlásená suma: 1.536,77,-eura
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Na základe rozsudku Okresného
súdu Galanta, č.k. 25C/84/20 12-93, zo dňa 9.11.2012, ktorý
nadobudol právoplatnosť dňa 29.1.2013 a stal sa vykonateľným dňom 2.2.2013, v spojení s opravným uznesením
Okresného súdu Galanta, č.k. 25C/84/2012-96, zo dňa 13.12.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosti dňa 29.1.2013,
je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi sumu 1.831,88 € spolu s úrokom z omeškania vo výške 9 ročne od 1.1.2011 zo
sumy 137,64 € do zaplatenia, od 1.1.2011 zo sumy 1.603,43 € do zaplatenia, spolu so zmluvným úrokom vo výške
12 ročne zo sumy 131,41 € od 3.11.2010 do zaplatenia, nahradiť trovy konania vo výške 109,50 € a trovy
právneho zastúpenia vo výške 212,98 €.
S ohľadom na skutočnosť, že hore uvedená pohľadávka nebola v stanovenej lehote uhradená, bol súdnemu
exekútorovi JUDr. Romanovi Fogtovi, Exekútorský úrad Kynceľová, zaslaný návrh na vykonanie exekúcie zo dňa
11.3.2013. Súdny exekútor zaslal veriteľovi upovedomenie o začatí exekúcie zo dňa 14.6.2013 pod č. Ex
1612/2013, a to na základe poverenia vydaného Okresným súdom Galanta dňa05.06.2013 pod číslom
5Er/756/2013.
V rámci tohto exekučného konania ku dňu podania prihlášky do konkurzu bola pre veriteľa vymožená suma v
celkovej výške 1.530,80 €, ktorá bola použitá na čiastočnú úhradu vymáhanej istiny.
Veriteľ uplatňuje z dôvodov hore uvedených, a to na základe rozsudku Okresného súdu Galanta, č.k.
25C/84/2012-93, zo dňa 9.11.2012, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 29.1.2013 a stal sa vykonateľným dňom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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25C/84/2012-93, zo dňa 9.11.2012, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 29.1.2013 a stal sa vykonateľným dňom
2.2.2013, v spojení s opravným uznesením Okresného súdu Galanta, č.k. 25C/84/2012-96, zo dňa 13.12.2012,
ktoré nadobudlo právoplatnosti dňa 29.1.2013:
- istinu vo výške 301,08 €,
- úrok z omeškania vo výške 9 ročne zo sumy 137,64 € od 1.l.2011 do 5.6.2014 vo výške 42,49 €,
- úrok z omeškania vo výške 9 ročne zo sumy 136,10 € od 6.6.2014 do 3.7.2014 vo výške 0,94 €,
- úrok z omeškania vo výške 9 ročne zo sumy 100,50 € od 4.7.2014 do 28.7.2014 vo výške 0,62 €,
úrok z omeškania vo výške 9 ročne zo sumy 64,90 € od 29.7.2014 do 8.9.2014 vo výške 0,67 €,
- úrok z omeškania vo výške 9 ročne zo sumy 29,30 € od 9.9.2014 do 6.10.2014 vo výške 0,20 €,
- úrok z omeškania vo výške 9 ročne zo sumy l.603,43 € od l.l.2011 do 1.12.2014 vo výške 565,77 €,
- úrok z omeškania vo výške 9 ročne zo sumy 1.582,68 € od 2.12.2014 do 22.12.2014 vo výške 8,20 €,
- úrok z omeškania vo výške 9 ročne zo sumy 1.475,88 € od 23.12.2014 do 22.1.2015 vo výške 11,28 €,
- úrok z omeškania vo výške 9 ročne zo sumy 1.369,08 € od 23.l.2015 do 23.2.2015 vo výške 10,80 €,
- úrok z omeškania vo výške 9 ročne zo sumy l.262,28 € od 24.2.2015 do 27.3.2015 vo výške 9,96 €,
- úrok z omeškania vo výške 9 ročne zo sumy 1.155,48 € od 28.3.2015 do 27.4.2015 vo výške 8,83 €,
- úrok z omeškania vo výške 9 ročne zo sumy 1.048,68 € od 28.4.2015 do 26.5.2015 vo výške 7,50 €,
- úrok z omeškania vo výške 9 ročne zo sumy 941,88 € od 27.5.2015 do 25.6.2015 vo výške 6,97 €,
- úrok z omeškania vo výške 9 ročne zo sumy 835,08 € od 26.6.2015 do 22.7.2015 vo výške 5,56 €,
- úrok z omeškania vo výške 9 ročne zo sumy 728,28 € od 23.7.2015 do 2.9.2015 vo výške 7,54 €,
- úrok z omeškania vo výške 9 ročne zo sumy 621,48 € od 3.9.2015 do 24.9.2015 vo výške 3,37 €,
- úrok z omeškania vo výške 9 ročne zo sumy 514,68 € od 25.9.2015 do 6.11.2015 vo výške 5,46 €,
- úrok z omeškania vo výške 9 ročne zo sumy 407,88 € od 7.11.2015 do 4.12.2015 vo výške 2,82 e,
- úrok z omeškania vo výške 9 ročne zo sumy 301,08 € od 5.12.2015 do 19.9.2016 vo výške 21,53 €,
zmluvný úrok vo výške 12 ročne zo sumy 131,41 € od 3.11.2010 do 3.7.2014 vo výške 57,85 €,
- zmluvný úrok vo výške 12 ročne zo sumy 100,50 € od 4.7.2014 do 28.7.2014 vo výške 0,83 €,
- zmluvný úrok vo výške 12 ročne zo sumy 64,90 € od 29.7.2014 do 8.9.2014 vo výške 0,90 €,
- zmluvný úrok vo výške 12 ročne zo sumy 29,30 € od 9.9.2014 do 6.10.2014 vo výške 0,27 €,
- trovy konania vo výške 109,50 €,
- trovy právneho zastúpenia v konaní vo výške 212,98 €,
- trovy exekučného konania - súdny poplatok za vydanie poverenia vo výške 16,50 €,
- trovy právneho zastúpenia v exekučnom konaní vo výške 116,35 €.
V zmysle ustanovenia § 32 odst. 3 a 8 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ustanovenia § 32 odst. 3 a 8 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
právnych predpisov, je prípadné popretie pohľadávok iným veriteľom účinné, len ak je podané u správcu na
predpísanom tlačive v lehote 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v
Obchodnom vestníku a súčasne, ak bude v tej istej lehote uhradená kaucia za popretie každej pohľadávky
uplatnenej samostatnou prihláškou.
V Bratislave , dňa 17.11.2016
JUDr. Juraj Bašnák, správca úpadcu

K026787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Michlo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuraľany 122, 935 64 Kuraľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/78/2015 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/78/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Meno a priezvisko úpadcu: Jozef Michlo

Trvale bytom: Kuraľany č. 122, 935 64 Kuraľany

Dátum narodenia: 16.03.1965

Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Andrea Pállová

Spisová značka správcovského spisu: 32K/78/2015 S1412

Spisová značka súdneho spisu: 32K/78/2015

Oznámenie súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Andrea Pállová, správca, so sídlom: Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, správca úpadcu Jozef Michlo,
nar.: 16.03.1965, bytom Kuraľany č. 122, 935 64 Kuraľany, spisová značka: 32K/78/2015, podľa ust. §-u 92 ods. 1
písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) a v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru – zástupcu veriteľov
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, Bratislava 850 05, Krajská pobočka Nitra, so sídlom:
Mostná 58, 949 01 Nitra, IČO: 35 937 874, zo dňa 26.04.2016, s primeraným použitím ustanovení zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti
(Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dobrovoľných dražbách“),

vyhlasuje III. kolo dražby nehnuteľného majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu.

1. Predmet dražby:

NEHNUTEĽNÝ MAJETOK:

Zverejnený v Obchodnom vestníku č. 164/2016 zo dňa 24.08.2016:

Parc.číslo Výmera v m2- Spolu Výmera v m2 - Michlo LV č. K.Ú.

Obec

Okres Spoluvlastnícky podiel Súpisová hodnota v €

1686/54

8690

4345

351

Kuraľany Kuraľany Levice 1/2

3638,50

421/1

312

312

637

Kuraľany Kuraľany Levice 1

62,12

687/2

164

164

637

Kuraľany Kuraľany Levice 1

32,65

1424/4

572

572

637

Kuraľany Kuraľany Levice 1

755,04

732/3

185

185

691

Kuraľany Kuraľany Levice 1

154,92

732/4

186

186

691

Kuraľany Kuraľany Levice 1

155,76

736/1

460

460

691

Kuraľany Kuraľany Levice 1

385,20

739/1

628

628

691

Kuraľany Kuraľany Levice 1

525,89

988/2

2209

2209

691

Kuraľany Kuraľany Levice 1

1849,82

989

4578

4578

691

Kuraľany Kuraľany Levice 1

3833,62

1004/1

4015

4015

691

Kuraľany Kuraľany Levice 1

3362,16

1004/2

4121

4121

691

Kuraľany Kuraľany Levice 1

3450,93

1156

4679

4679

691

Kuraľany Kuraľany Levice 1

3918,19

1399/5

173

173

691

Kuraľany Kuraľany Levice 1

228,36

1460/3

946

946

691

Kuraľany Kuraľany Levice 1

792,18

1481/1

11217

11217

691

Kuraľany Kuraľany Levice 1

9393,12

3424/2

53

26,5

445

Farná

Farná

Levice 1/2

49,03

3425/2

360

180

445

Farná

Farná

Levice 1/2

333,00

3426/2

796

398

445

Farná

Farná

Levice 1/2

327,75

3427/2

237

118,5

445

Farná

Farná

Levice 1/2

97,59

4089

90

90

1914 Farná

Farná

Levice 1

166,50

4090

1748

1748

1914 Farná

Farná

Levice 1

1439,48

3428/1

506

506

2041 Farná

Farná

Levice 1

416,69

3428/2

569

569

2041 Farná

Farná

Levice 1

468,57

3429/1

208

208

2041 Farná

Farná

Levice 1

384,80

3429/2

306

306

2041 Farná

Farná

Levice 1

251,99
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(ďalej len „predmet dražby“)

1. Miesto, dátum a čas obhliadok predmetu dražby:
Obhliadky predmetu dražby sa budú konať v termínoch: dňa 08.12.2016. o 13.00 hod. a dňa 22.12.2016 o 13.00
hod.. Stretnutie záujemcov o obhliadku nehnuteľností bude v uvedené dni pred nehnuteľnosťami úpadcu tvoriacich
predmet dražby.

1. Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Dražba sa bude konať dňa 18.01.2017. Otvorenie dražby bude o 10.00 hod. Začiatok prezentácie účastníkov
dražby je 30 minút pred začiatkom dražby.

1. Miesto konania dražby:
Kancelária správcu JUDr. Andrea Pállová, Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra.

1. Dražba sa bude konať za účasti notárky:
JUDr. Ivety Grellovej, PhD, so sídlom Štefánikova ul. č. 6, 949 01 Nitra.

1. Účastníkmi dražby môžu byť:
Iba osoby spĺňajúce zákonné podmienky podľa § 5 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, ktoré pred
začatím dražby správcovi predložia:

- doklad o zložení zábezpeky,
- doklad totožnosti,
- v prípade právnickej osoby úradný výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac,
- v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom, špeciálne splnomocnenie s úradne overeným podpisom
zastúpeného účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného
na dražbe,
- číslo bankového účtu pre prípad neúspešnosti v dražbe.

1. Správcovi nie sú známe žiadne osoby, ktoré by mali k predmetu dražby zákonné predkupné právo na
dražbe ako dražitelia, správcovi neboli preukázané žiadne iné ťarchy a záťaže akéhokoľvek charakteru
ktoré by na nehnuteľnostiach viazli, ako v tomto bode ďalej uvedené. Zmluvné predkupné práva, ako aj
všetky záložné práva v súlade s ustanoveniami ZoKR zanikajú.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Dražobná zábezpeka:
je stanovená vo výške 1 900,00 € a musí byť uhradená buď bezhotovostným bankovým prevodom na účet úpadcu
vedený v Tatra banke, a.s. číslo účtu SK53 1100 0000 0029 3407 8927 alebo vkladom hotovosti na uvedený
bankový účet úpadcu, a to najneskôr 16.01.2017.
Po splnení vyššie uvedených podmienok sa účastník dražby zapíše do listiny „Zápis do dražby“ a bude mu
pridelené dražobné číslo. Účastníkom dražby, ktorí sa nestali vydražiteľmi, vráti správca dražobnú zábezpeku
bankovým prevodom do 10 dní od konania dražby.

1. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny
dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný najneskôr do 15 pracovných dní od skončenia dražby zaplatiť
správcovi buď bezhotovostným bankovým prevodom na účet úpadcu vedený v Tatra banke, a.s. číslo účtu SK53
1100 0000 0029 3407 8927 alebo vkladom na tento bankový účet úpadcu.

1.

Nadobudnutie vlastníctva:

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

1.

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:

Správca odovzdá vydražiteľovi po úhrade ceny dosiahnutej vydražením zápisnicu z dražby a spíše s ním záznam o
odovzdaní predmetu dražby. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ.

1.

Osvedčenie priebehu dražby:

Priebeh dražby sa osvedčuje notárskou zápisnicou, na základe ktorej sa vykoná zápis nového vlastníka v katastri
nehnuteľností. Dražba je prístupná verejnosti. Na dražbe môže byť prítomná každá osoba, ktorá zaplatila vstupné.
Vstupné je 3,32 EUR na osobu.

1.

Zmarenie dražby:

V prípade neuhradenia ceny vydraženého predmetu dražby vydražiteľom po udelení príklepu, považuje sa to za
zmarenie dražby vydražiteľom. Dražobná zábezpeka zložená takýmto dražiteľom sa použije na úhradu nákladov
zmarenej dražby a zvyšok prepadá v prospech podstaty.

1.

Hodnota najnižšieho podania:

Najnižšie podanie predstavuje sumu vo výške 19.000,00 €.

V Nitre, dňa 23.11.2016
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JUDr. Andrea Pállová, správca

K026788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Szabóová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikszáthova 17, 991 26 Nenince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 45/2015 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 45/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica č. 3/2016
zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu:
Mária Szabóová, nar. 18.09.1960, trvale bytom Mikszáthová 17, 991 26 Nenince
Spisová značka súdneho spisu: 1K 45/2015
Spisová značka správcovského spisu: 1K 45/2015 S1171
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu:

Mária Szabóová, nar. 18.09.1960, trvale bytom,
Mikszáthová 17, 991 26 Nenince

Miesto konania: Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Termín konania: 22.11.2016 o 9,00 hod.
Prítomní v zmysle § 38 ods. 3 Zákona č. 7/2005 ZKR:
Zástupca veriteľov:
1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava časť Petržalka, IČO: 35
937 874, v zastúpení: JUDr. Mária Bruchániková, na základe poverenia zo dňa 24.05.2016.
Ďalší prítomný: Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty
Program schôdze:
1. Hlasovanie v zmysle § 38 ods. 3 Zákona č. 7/2005 ZKR – Schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku na
uspokojenie nezabezpečených veriteľov po jeho zverejnení v OV.
K programu:
Bod 1.
Správca konkurznej podstaty predložil veriteľskému výboru na opakované schválenie Návrh konečného rozvrhu
výťažku na uspokojenie nezabezpečených veriteľov po jeho zverejnení v OV č. 200/2016. Námietky proti rozvrhu
výťažku v zmysle § 98 ods. 8 Zákona č. 7/2005 ZKR v lehote 30 dní od jeho zverejnenia neboli podané.
Udelenie záväzného pokynu správcovi konkurznej podstaty:
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Predložený návrh konečného rozvrhu výťažku na uspokojenie nezabezpečených veriteľov zástupca veriteľov
schvaľuje. Zástupca veriteľov ukladá správcovi vykonanie následných úkonov súvisiacich so schválením
konečného rozvrhu na uspokojenie nezabezpečených veriteľov.
Hlasovanie:
Za hlasovali: 1
Proti:

0

Zdržali sa:

0

Námietky neboli vznesené
Uznesenie:
Zástupca veriteľov udelil záväzný pokyn vyplývajúci z bodu 1. programu schôdze v zmysle § 38 ods. 2 Zákona č.
7/2005 ZKR a schválil Návrh konečného rozvrhu výťažku nezabezpečených veriteľov.
Zápisnica bola vyhotovená v troch originálnych vyhotoveniach: 1 x pre správcu, 1 x pre konkurzný súd,
1 x pre zástupcu veriteľov
V Banskej Bystrici dňa 22.11.2016
Zástupca veriteľov :

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2,
851 04 Bratislava časť Petržalka, IČO: 35 937 874,
v zastúpení: JUDr. Mária Bruchániková

K026789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sedlák Vladimír, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drevená 960/9, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/19/2014 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/19/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná majetková podstata sa dopĺňa o sumy podliehajúce konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
- za mesiac október 2016 o sumu 635,98 €
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K026790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kutišová Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 332/1, 951 12 Ivanka pri Nitre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/76/2015 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/76/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná majetková podstata sa dopĺňa o sumy podliehajúce konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
- za mesiac október 2016 o sumu 212,14 €

K026791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Nekanovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Františkánska 3, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.9.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lea Gubová
Sídlo správcu:
Hornopotočná 16, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/29/2015 S 1269
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/29/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty úpadcu Lenka Nekanovičová, nar. 1.9.1976, Františkánska 3, 917 01 Trnava doplňujem
o nasledovnú súpisovú zložku majetku:
Iná majetková hodnota, zrážka zo mzdy úpadcu Lenka Nekanovičová, nar. 1.9.1976, Františkánska 3, vo výške 83,
04 Eur uskutočnená za mesiac 10 /2016, súpisová hodnota 83,04 Eur.
V Trnave, dňa 22.11.2016 , JUDr. Lea Gubová, správca

K026792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Pavol Kokavec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Urxova 6754/6, 085 05 Prešov - Solivar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.8.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/16/2016 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/16/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok

Mgr. Bc. Marek Figura, správca, so sídlom správcovskej kancelárie: Puškinova 16, 080 01 Prešov, správca majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Bc. Marek Figura, správca, so sídlom správcovskej kancelárie: Puškinova 16, 080 01 Prešov, správca majetku
úpadcu Pavol Kokavec, trvale bytom Urxova 6754/6, 085 05 Prešov - Solivar, Slovenská republika, podľa
ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že pohľadávky veriteľov:

Slovenská konsolidačná a.s., sídlo: Ulica Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, v celkovej sume
50,00 €,

ktoré boli u správcu prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do zoznamu
pohľadávok.

V Prešove dňa 21.11.2016

Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K026793
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 zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
V konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu Mgr. Veronika Lengyelová, nar.: 29.1.1979, trvale bytom
Riazanská 681/56, 831 03 Bratislava ktorý je vedený Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn.: 2K/26/2016 a
u správcu pod sp. zn.: 2K/26/2016 S 1799 v súlade s ust. § 34 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení správca JUDr. Mária Krumpolcová
Šutková zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 16.12.2016 o 9,00 hod. v priestoroch kancelárie
správcu na adrese Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava (1. poschodie, vľavo). Prezentácia veriteľov sa začne
o 8,45 hod..
Program prvej schôdze veriteľov:
1. Otvorenie;
2. Správa o doterajšom priebehu konkurzného konania;
3. Voľba zástupcu veriteľov v malom konkurze;
4. Rozhodovanie o výmene správcu;
5. Záver;

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, správca

K026794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
NEEL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Werferova 3, 040 11 Košice - mestská časť Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 863 718
Obchodné meno správcu:
BS Správcovská k.s.
Sídlo správcu:
Cukrovarská 32/2, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/8/2016 S1761
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/8/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

BS Správcovská k.s., so sídlom kancelárie Cukrovarská 32/2, 075 01 Trebišov, značka správcu: S1761, správca
konkurznej podstaty úpadcu: NEEL s.r.o., so sídlom Werferova 3, 040 11 Košice - mestská časť Juh, IČO: 36 863
718, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený
vo finančnom ústave Tatra banka a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK35 1100 0000 0026 2916 7608. Kaucia sa skladá
vo výške 350,00 € 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 Trebišove dňa 22.11.2016
BS Správcovská k.s., správca

K026795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Gál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K. Kuzmányho 2130/10, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1992
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/63/2015 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/63/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

Veriteľ

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

Ulica

číslo

Obec

PSČ

Prihlásená suma – Celková suma

Pribinova

25

Bratislava

824 96

12 137,92 EUR
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56,17 EUR

SKP, k.s., správca

K026796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INFOTEST s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 14, 917 01 Trnava 1
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 469 940
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexander Floriš
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/27/2016 S142
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/27/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty
Súpisová zložka majetku č. 1: Nehnuteľnosť – nebytový priestor
Opis súpisovej zložky majetku:
nebytový priestor č. 9 – 3 v nehnuteľnosti - stavbe – lekáreň a LSPP súp. č. 2435 postavenej na parc.č. 4540/2, vo
vchode č. 1 na prízemí, zapísanej na LV č. 5946, nachádzajúcej sa v SR, okres: Nové Mesto nad Váhom, obec:
Nové Mesto nad Váhom, v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom a podiel priestoru na spoločných častiach a
spoločných zariadeniach domu vo výške 38656/183541
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota: 220.500,00 €
Zabezpečovacie právo:
1. Záložné právo prvé v poradí v prospech OLIVER FINANCE LTD, so sídlom Room 4, Office 18, Block 19,
Vincenti Bld., Strait Street, VLT 1432, Valletta, Maltská republika, IČO: C66474 (pôvodne: AMBER REAL
LIMITED, so sídlom 15 Stopher House, Webber Street, Londýn SE1 0RE, Spojené kráľovstvo Veľkej
Británie a Severného Írska, IČ: 8189757), podľa zmluvy V 2307/2015 zo dňa 14.10.2015 – zm.č. 2603/15
2.
Záložné právo druhé v poradí v prospech SR - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 01 Trnava, na základe
rozhodnutia o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 103663961/2016 zo dňa 4.8.2016, podľa Z
3093/16, zm.č. 3069/16
Deň zapísania do súpisu: 22.11.2016

Súpisová zložka majetku č. 2: Nehnuteľnosť – stavba
Opis súpisovej zložky majetku:
stavba – zdravotné stredisko – poliklinika súp. č. 1730, postavená na parc.č. 1248/5 a parc.č. 1248/6, zapísaná na
LV č. 4513, nachádzajúca sa v SR, okres: Lučenec, obec: Fiľakovo, v katastrálnom území Fiľakovo,

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

115

Obchodný vestník 226/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.11.2016

spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota: 950.000,00 €
Zabezpečovacie právo:
1. Záložné právo prvé v poradí v prospech OLIVER FINANCE LTD, so sídlom Room 4, Office 18, Block 19,
Vincenti Bld., Strait Street, VLT 1432, Valletta, Maltská republika, IČO: C66474 (pôvodne: AMBER REAL
LIMITED, so sídlom 15 Stopher House, Webber Street, Londýn SE1 0RE, Spojené kráľovstvo Veľkej
Británie a Severného Írska, IČ: 8189757), podľa V 2160/15 zo dňa 22.9.2015 – 2840/15
2.
Záložné právo druhé v poradí v prospech SR - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, na základe
rozhodnutia o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 103664066/2016 zo dňa 30.8.2016, podľa Z
3753/16 - 1459/16
Deň zapísania do súpisu: 22.11.2016

Súpisová zložka majetku č. 3: Peňažné prostriedky
Opis súpisovej zložky majetku:
Peňažné prostriedky, a to:
a) pokladňa (ku dňu vyhlásenia konkurzu): 3,79 €
b) bankový účet v Poštovej banke, a.s. (ku dňu vyhlásenia konkurzu): 128,34 €
c) bankový účet vo VÚB, a.s. (ku dňu vyhlásenia konkurzu): 6.897,44 €
d) budúce pohľadávky z titulu nájomného voči nájomcovi: SD1 s.r.o., Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 46
068 759, v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 25.6.2012 vo výške 6.834,43 € mesačne
Súčet peňažných prostriedkov pod a) až c): 7.029,57 €
Súpisová hodnota: 7.029,57 €
Zabezpečovacie právo:
Záložné právo prvé v poradí v prospech OLIVER FINANCE LTD, so sídlom Room 4, Office 18, Block 19, Vincenti
Bld., Strait Street, VLT 1432, Valletta, Maltská republika, IČO: C66474 (pôvodne: AMBER REAL LIMITED, so
sídlom 15 Stopher House, Webber Street, Londýn SE1 0RE, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska,
IČ: 8189757), podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k pohľadávkam zo dňa 10.8.2015, registrovanej v
Notárskom centrálnom registri záložných práv NCRzp: 23206/2015 dňa 10.8.2015, na jednotlivé existujúce a
budúce peňažné pohľadávky úpadcu ako prenajímateľa voči spoločnosti SD1 s.r.o., Moldavská cesta 8/A, 040 11
Košice, IČO: 46 068 759, ako nájomcovi na zaplatenie každomesačného nájomného a preddavkov na prevádzkové
náklady titulom Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 25.6.2012, a to počas celej doby platnosti nájomnej
zmluvy (až do 19.7.2021).
Deň zapísania do súpisu: 22.11.2016

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

116

Obchodný vestník 226/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.11.2016

K026797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Petruš v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smilno 206, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 2K/30/2016 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/30/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica zo zasadnutia zástupcu veriteľov

úpadcu Miroslav Petruš, nar. 27.05.1959 v konkurze, bytom Smilno 206, 086 33 Zborov

Správca:

JUDr. Gábor Száraz

Dátum konania:

21.11.2016

Miesto konania:

Kancelária správcu, Garbiarska 20,
064 01 Stará Ľubovňa

K číslu správcovského spisu

Doba konania:

Prítomní:

2K/30/2016 S 1179

11.00 hod. – 12.00 hod.

podpisy prítomných na danom zasadnutí
listinu prítomných na danom zasadnutí zástupcu

tvoria

zároveň

veriteľov

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Prerokovanie speňažovania majetku úpadcu
3. Rôzne, záver
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Zoznam prítomných na zasadnutí:

zástupca veriteľov:

Buvalič Andrej, bytom Šarišské Čierne 48

správca:

JUDr. Gábor Száraz

Zasadnutie otvorené o 11.00 hod.

K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia
Správca úpadcu JUDr. Gábor Száraz otvoril zasadnutie zástupcu veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru.
Správca skonštatoval, že zástupca veriteľov bol zákonným spôsobom oboznámený s dátumom, časom, miestom
konania a programom zasadnutia zástupcu veriteľov.

K bodu 2 – Prerokovanie speňažovania majetku úpadcu
Správca oboznámil prítomného zástupcu veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru so skutočnosťou, že
v konkurznej veci úpadcu Miroslav Petruš, nar. 27.05.1959 v konkurze, bytom Smilno 206, 086 33 Zborov je
zapísaný majetok všeobecnej a oddelenej podstaty, ktorý patrí do BSM manželov , a preto je nutné podať na
Okresný súd Bardejov žalobu o vyporiadanie BSM manželov s výnimkou majetku zapísaného pod súpisovou
zložkou majetku č. 1 – finančná hotovosť, ktorá patrí do výlučného vlastníctva úpadcu. Vzhľadom na uvedené
skutočnosti správca oboznámil prítomného zástupcu veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru, že do 31.12.2016
doručí žalobu o vyporiadanie BSM manželov a zároveň výzve úpadcu, aby poukázal na konkurzný účet finančnú
hotovosť, ktorá patrí do úpadcovho výlučného vlastníctva.

Na to bolo prijaté Uznesenie č. 1: Zástupca veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru schvaľuje návrh správcu
a ukladá mu záväzný pokyn, aby do 31.12.2016 podal na Okresný súd Bardejov žalobu o vyporiadanie BSM
manželov a do 31.12.2016 vyzval úpadcu na poukázanie finančnej hotovosti na konkurzný účet.

K bodu 3 – Rôzne, záver
Správca požiadal zástupcu veriteľov o to, aby všetka korešpondencia medzi správcom a zástupcom
veriteľov prebiehala prostredníctvom emailu z dôvodu hospodárnosti konkurzného konania. Zároveň správca
uviedol, že žiada zástupcu veriteľov, aby mu doručoval všetky písomnosti na email: ak.szaraz@gmail.com.

Správca poďakoval zástupcovi veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru za jeho účasť na predmetnom zasadnutí.

Zasadnutie ukončené o 12.00 hod.
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V Starej Ľubovni, dňa 21.11.2016

K026798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdeno Mirilovič ,,v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda Dukelských hrdinov 462/14, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1962
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/14/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/14/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku

Správca konkurznej podstaty úpadcu Zdeno Mirilovič, nar. 12.09.1962, bytom Trieda Dukelských hrdinov
462/14, 976 46 Valaská (podnikajúci pod obchodným menom Zdeno Mirilovič, s miestom podnikania: Štvrť L.
Novomeského 19, 977 01 Brezno, IČO: 40 866 351), v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 ZKR zverejňuje svoj zámer
zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

Správca týmto zároveň oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené zo všeobecnej podstaty. Do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, každý pracovný deň od 08.30 – 12.00 a od 13.00 – 16.00
hod. Termín nahliadnutia je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č. 0905/447 835, resp. na adrese:
msustek@licitor.sk

V zmysle § 96 ods.3 ZKR Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive, a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.

LICITOR recovery, k.s., správca

K026799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Halan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uhlištná 270/20, 972 46 Čereňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.7.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/46/2015 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/46/2015
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40K/46/2015
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania
JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Jozef Halan nar.31.7.1982 bydliskom Uhlištná 270/20 Čereňany v súlade so
záväzným pokynom príslušného orgánu ponúka v 1. kole verejného ponukového konania na predaj majetok úpadcu
podliehajúci konkurzu zapísaný v súpise všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku OV č.
51/2016 dňa 15.3.2016 a to hnuteľnú vec:
Osobné motorové vozidlo zn. Fiat Brava, 1,4 typ 182BA1AA, čierna metalíza, rok výroby 1997, EČ – ŠPZ PD
846BY, spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota 250 EUR /ďalej len „os. mot. vozidlo“/.
Podrobné informácie o predávanom majetku sú uvedené v podmienkach ponukového konania. Na vyžiadanie
záujemca obdrží v kancelárii správcu v Považskej Bystrici Stred 60/55 podmienky ponukového konania, súpis
majetku spoločne s fotografiami a súpisovou hodnotu hnuteľnej veci za úhradu vo výške 5 EUR.
Záujemca o kúpu vyššie uvedeného os. mot. vozidla je povinný svoju ponuku doručiť na adresu správcu: JUDr. Ján
Súkeník, správca sídlo kancelárie: Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica v zalepenej obálke s výrazným
označením „Verejné ponukové konanie - osobné motorové vozidlo - NEOTVÁRAŤ“ v lehote najneskôr do do
14.12.2016 do 15,00 hod. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
všetky jeho ponuky na tento predmet predaja odmietnu. Riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až
do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať a zobrať späť.
Na ponuky doručené po uvedenej lehote sa nebude prihliadať. Ponuka musí obligátorne obsahovať: označenie
záujemcu- obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko,
bydlisko, dátum narodenia, označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným v súpise
majetku určeného na predaj, návrh kúpnej ceny, fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo
živnostenského registra, prípadne iného registra osvedčujúci postavenie záujemcu, nie starší ako 30 dní odo dňa
podania ponuky, v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa fotokópiu občianskeho preukazu, doklad preukazujúci
zaplatenie ponúknutej kúpnej ceny na účet určený správcom /výpis z účtu, príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie/,
oznámenie čísla účtu, resp, spôsob vrátenia zaplatenej kúpnej ceny v prípade, ak bude účastník v ponukovom
konaní neúspešný. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami
v zmysle výpisu z Obchodného registra.Podmienkou zaradenia ponuky do verejného ponukového konania je
zloženie navrhnutej kúpnej ceny v celosti na účet správcu číslo IBAN: SK53 7500 0000 0040 2232 4864.
Víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil podmienky ponukového konania a súčasne ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu. V prípade neprimerane nízkej kúpnej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.
Neúspešným záujemcom ponukového konania správca vráti zaplatené finančné prostriedky na kúpnu cenu v lehote
najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
Pri organizácii tohto ponukového konania možno predať predmetné os. mot. vozidlo za najvyššiu ponuku, najmenej
vo výške 100 % jeho súpisovej hodnoty.
Obhliadka os. mot. vozidla sa uskutoční na základe dohody záujemcu so správcom.
Otváranie obálok sa uskutoční v sídle správcu v Považskej Bystrici, Stred 60/55 dňa 15.12.2016 o 10,00 hod.
Kúpna zmluva s úspešným záujemcom bude uzavretá do 10.1.2017.
Vyhodnotenie verejného ponukového konania sa uskutoční do 22.12.2016.
Podrobné informácie je možné získať v sídle správcu na adrese Stred 60/55 Považská Bystrica, e-mailom na
adrese: sukenik@aksukenik.sk resp. na č.tel.: 0915 871 028 v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 15,00 hod.
JUDr. Ján Súkeník, správca
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K026800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlata Bálintová "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vansovej 703, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1964
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/65/2016/S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/65/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
LICITOR recovery, k. s., so sídlom kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu: Zlata
Bálintová „v konkurze“ nar. 14.04.1964, bytom Vansovej 703, 981 01 Hnúšťa, oznamuje, že po základnej
prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 15.11.2016 doručená do kancelárie správcu prihláška
pohľadávky veriteľa DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO:
35 942 436, pod por.č. 1, s celkovou sumou vo výške 1.353,60 EUR.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 Zákona o konkurze a
reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.
LICITOR recovery, k.s.
Správca

K026801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Knapíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hromoš 46, 065 45 Hromoš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/64/2014 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/64/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty
JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca úpadcu Anna Knapíková, nar.
29.07.1971, bytom 065 45 Hromoš 46, SR (ďalej len „úpadca“) týmto v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje zostavenie zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej
podstaty a súčasne oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie /§ 96 ods. 3 ZKR/
„Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
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podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.“
Poučenie /§ 96 ods. 4 ZKR/
„Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je
zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom
rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.“
Nahliadnutie do zoznamu pohľadávok je vhodné si vopred dohodnúť e-mailom na adrese: spravca.gula@gmail.com.

V Prešove 22.11.2016
Správca úpadcu

K026802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EKOINŠTAL s.r.o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná štvrť 32, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 486 213
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 1R/1/2016 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1R/1/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Dlžník:
EKOINŠTAL s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Priemyselná štvrť 32, 083, 01 Sabinov, IČO: 36 486 213 zo dňa
3.11.2016
Sp. zn.: 1R/1/2016
Okresný súd Prešov, Grešová 3, 080 01 Prešov
Správca: JUDr. Gábor Száraz, advokát, Garbiarska 20, 06401 Stará Ľubovňa, IČO: 41986491
MIESTO A ČAS KONANIA ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU:
Miesto konania: sídlo predsedu veriteľského výboru OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava
Dátum konania:16.11.2016
Čas konania:10.00 h

PRÍTOMNÍ:
· Prítomní sú 3 členovia veriteľského výboru,
1. OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, Predseda veriteľského výboru,
zastúpená na základe poverenia:
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Mgr. Michal Blaho, poverený zamestnanec Odboru Problem loans
(prítomný podľa ust. § 38 ods. 3 ZKR)

1. Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29 augusta 8-10 813 63 Bratislava, člen veriteľského výboru
(prítomný podľa ust. § 38 ods. 3 ZKR)

1. AMETYS s.r.o. Košice, so sídlom Krompašská 9, 040 11 Košice, IČO: 31 662 064, člen veriteľského
výboru,
(prítomný podľa ust. § 38 ods. 3 ZKR)
PROGRAM ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Hlasovanie veriteľského výboru o schválení alebo zamietnutí predloženého návrhu reštrukturalizačného
plánu
3. Záver
Priebeh zasadnutia veriteľského výboru:
K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Predseda veriteľského výboru OTP Banka Slovensko, a.s., ako zvolávateľ zasadnutia veriteľského výboru (ďalej len
,,Predseda veriteľského výboru“) konštatuje, že zvolanie zasadnutia veriteľského výboru bolo uskutočnené v súlade
s ust. § 128 ods.1 a § 144 ods. 1 ZKR, za účelom hlasovania veriteľského výboru o schválení alebo zamietnutí
predloženého záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu.

Predseda veriteľského výboru konštatuje, že Predseda veriteľského výboru, člen veriteľského výboru Sociálna
poisťovňa, so sídlom Ul. 29 augusta 8-10 813 63 Bratislava (ďalej len ,,Sociálna poisťovňa“) a člen veriteľského
výboru AMETYS s.r.o. Košice, so sídlom Krompašská 9, 040 11 Košice, IČO: 31 662 064 (ďalej len ,,AMETYS
s.r.o.“), využili podľa ust. §38 ods.3 ZKR svoje právo hlasovať písomne, t.j. zaslať svoj hlas elektronickou poštou
Predsedovi veriteľského výboru.
Predseda veriteľského výboru OTP Banka Slovensko, a.s. dňa 1611.2016 o 10:38 h. doručil písomné hlasovanie
,,per rollam“ k bodu 2. PROGRAM ROKOVANIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU Predsedovi veriteľského výboru.
Člen veriteľského výboru Sociálna poisťovňa dňa 1611.2016 o 9:31 h. doručil písomné hlasovanie ,,per rollam“
k bodu 2. PROGRAM ROKOVANIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU Predsedovi veriteľského výboru.
Člen veriteľského výboru AMETYS s.r.o. dňa 16.11.2016 o 10:33 h. doručil písomné hlasovanie ,,per rollam“ k bodu
2. PROGRAM ROKOVANIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU Predsedovi veriteľského výboru.
K bodu 2 – Hlasovanie veriteľského výboru o schválení alebo zamietnutí predloženého návrhu
reštrukturalizačného plánu
Týmto Predseda veriteľského výboru konštatuje, že v zmysle §38 ods. 3 ZKR, na účely uznášaniaschopnosti sa
hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných. Toto právo v zmysle § 38 ods. 3 ZKR využili traja
členovia veriteľského výboru, vrátane Predsedu veriteľského výboru. Toto právo nevyužili dvaja členovia
veriteľského výboru: MOSTAV SABINOV s.r.o. so sídlom Námestie slobody 50, 083 01 Sabinov, IČO: 47 907 401 a
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov. Predseda veriteľského výboru preto konštatuje, že
veriteľský výbor je uznášania schopný.
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Hlasovanie:
Za: 0 hlasov
Proti: 3 hlasy (OTP Banka Slovensko, a.s., Sociálna poisťovňa, AMETYS s.r.o.)
Zdržal sa: 0 hlasov
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že všetci hlasujúci členovia veriteľského výboru jednomyseľne
zamietajú záverečný návrh reštrukturalizačného plánu Dlžníka v predloženom znení a zároveň v zmysle § 144 ods.
1 ZKR vznášajú voči nemu tieto výhrady:
Výhrady Predsedu veriteľského výboru:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

ustanovenie mesačných splátok pre všetkých veriteľov, pričom splatnosť prvej splátky nastane ultimom
mesiaca nasledujúcom po mesiaci ktorým bol RP potvrdený súdom,
konkrétne špecifikovanie majetku, ktorý má byť predmetom predaja (vrátane spôsobu speňaženia a
rozdelenia výťažku pričom k realizácií smie dlžník pristúpiť len so súhlasom VV – inak sa RP stane
neúčinným),
súhlas dlžníka s postúpením pohľadávky počas reštrukturalizácie a aj počas doby po reštrukturalizácií,
pomerné uspokojenie veriteľov z inkasa pohľadávok z obchodného styku (vo výške aspoň 50%
zo inkasovanej pohľadávky) uvedených v návrhu RP na str. 33 vo forme mimoriadnej splátky (kedykoľvek
keď dlžník zinkasuje plnenie) ,
povinnosť dlžníka prekladať mesačné účtovné závierky členom veriteľského výboru,
povinnosť dlžníka prekladať zoznam pohľadávok a záväzkov spolu s uvedeným lehôt splatnosti členom
veriteľského výboru na mesačnej báze,
povinnosť dlžníka informovať členov veriteľského výboru o obdržaní objednávky (zákazky) na stavebné
práce za odplatu vyššiu ako 15.000 €,
povinnosť dlžníka na požiadanie, informovať členov veriteľského výrobu o stave aktuálnych zákaziek
vyplývajúcich z „dlžníkovho podnikateľského zámeru“ (str. 32 návrhu RP),
povinnosť dlžníka opätovne presmerovať platobný styku dlžníka na bežný účet dlžníka vedený v OTP
Banka Slovensko, a.s. v zmysle čl. VI. bod 1. zmluvy o splátkovom úvere č. 5500/07/475 zo dňa 14.11.2007
(príloha č. 4a RP),
vysvetlenie rozdielu v počte veriteľov v reštrukturalizačnom posudku a v návrhu reštrukturalizačného plánu,
dozornej správe bude podliehať akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné
plnenia voči tomu istému subjektu v priebehu jedného roka v sume presahujúcej 15.000 € s výnimkou
plnení vyplývajúcich z právnych úkonov dlžníka schválených správcom.

Výhrady člena veriteľského výboru Sociálna poisťovňa
·

·

·

Veriteľ Sociálna poisťovňa nesúhlasí s dĺžkou splácania jej pohľadávok podľa Splátkového kalendára
skupiny č.7, ktorý tvorí prílohu č.16 návrhu reštrukturalizačného plánu do 30.6.2022 a žiada zmeniť
v reštrukturalizačnom pláne dĺžku splácania pohľadávok Sociálnej poisťovne vzhľadom na jej postavenie
verejnoprávneho veriteľa a poskytovateľa štátnej pomoci maximálne na 18 mesiacov od potvrdenia plánu
a to postupne v mesačných splátkach.
Dlžník v RP uvádza, že bude veriteľom splácať svoje pohľadávky v lehotách od 3 do 5 rokov, pričom jeho
podnikateľský plán, ktorý je prílohou č.6 RP je zahŕňa iba obdobie roka 2016 a 2017. Keďže rok 2016 sa
končí, môžeme povedať, že tento podnikateľský plán je vypracovaný iba pre rok2017 čím je pokrytý 1 rok
splátok.
Dlžník by mal do RP doplniť z čoho bude realizovať splátky v období rokov 2018-2022.

Výhrady člena veriteľského výboru AMETYS s.r.o.
·

v pláne sú úmyselne skreslené údaje pri výpočte výťažku z reštrukturalizácie (pohľadávky vo výške až
400.210,80 EUR) a iné údaje pri výpočte výťažku z konkurzu (pohľadávky len vo výške 132.645,49 EUR) –
žiadame o vysvetlenie
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

124

Obchodný vestník 226/2016

·

·
·
·

·

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.11.2016

pri predaji nehnuteľnosti vo vlastníctve dlžníka sa uvažuje v návrhu reštrukturalizačného plánu s trhovou
hodnotou 211.154,80 EUR, dlžník však túto nehnuteľnosť podľa prílohy návrhu reštrukturalizačného plánu
už inzeroval vo výške cez 600.000,- EUR - pri takom predaji by boli v podstatnej miere uspokojení aj
nezabezpečení veritelia - v návrhu reštrukturalizačného plánu sa s tým vôbec neuvažuje
dlžník vôbec nepredložil vierohodnosť zmlúv na rok 2017
predpokladaný zisk za rok 2017 nezabezpečuje vysporiadanie ani zabezpečených veriteľov, nie to ešte
nezabezpečených
pri výstavbe prešovskej cesty Škultétyho - ZVL II. fáza zákazku získala f. Ecostream, s.r.o., ktorej konateľ je
zároveň aj spoločníkom Ekoinštál, s.r.o. (vznikla len 16.04.2016). Dlžník má následne zmluvu so spol.
Ecostream, s.r.o. - je tu zjavné podozrenie, že zisk nebude vytvárať dlžník, ale nová firma. Je podozrenie,
že sa nezabezpečí najvyššia možná miera uspokojenia veriteľov – žiadame vysvetliť
celý návrh reštrukturalizačného plánu je vypracovaný tak, aby úmyselne zvýhodňoval reštrukturalizáciu a
znevýhodňoval konkurz. Dlžník má dostatok majetku aj pohľadávok, aby v podstatnej miere uspokojil
veriteľov.

Uznesenie:
„Veriteľský výbor v zmysle znenia § 144 ZKR ods. 1 ukladá predkladateľovi plánu povinnosť prepracovať
plán a určuje predkladateľovi plánu jeho nie dlhšiu ako 15 dní odo dňa konania tejto schôdze na jeho
prepracovanie.“
K bodu 3 – Záver
Predseda veriteľského výboru konštatuje, že žiaden člen veriteľského výboru nevzniesol ďalšie pripomienky, návrhy
alebo žiadosti vo svojich písomných hlasovaniach v zmysle ZKR, preto Predseda veriteľského výboru zasadnutie
veriteľského výboru o 11.00 h. ukončil.
V Bratislave, dňa 16.11.2016

K026803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Adamcová – MANDA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianske Jastrabie 479, 913 22 Trenčianske Jastrabie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 385 755
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Barbora Koncová
Sídlo správcu:
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38R/5/2016 S 1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38R/5/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní (ďalej aj len ako „Nariadenie“)
oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 38R/5/2016 zo dňa 07.11.2016 ktoré mi bolo doručené
dňa 14.11.2016 bola povolená reštrukturalizácia dlžníka Miroslava Adamcová – MANDA v reštrukturalizácii,
91322 Trenčianske Jastrabie 479, IČO: 37385755 (ďalej len „Dlžník“) a za správcu Dlžníka bola ustanovená Mgr.
Barbora Koncová, správca, so sídlom Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, IČO: 42 278 02 (ďalej len
„Správca“).
According to the Council regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings (hereinafter
referred as „Regulation“) is our duty to inform you, that the District Court in Trenčín by resolution No. 38R/5/2016
adopted on the 07.11.2016 and published in the Commercial Bulletin No. 218/2016 on 14.11.2016 authorized the
restructuring of the company Miroslava Adamcová – MANDA v reštrukturalizácii, 91322 Trenčianske Jastrabie
479, IČO: 37385755 (hereinafter referred as “Debtor“) and simultaneously appointed Mgr. Barbora Koncová,
správca, so sídlom Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, IČO: 42 278 02, as the trustee of the Debtor in the
restructuring procedure.
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Podľa ust. § 120 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“): Ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas
reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa
tieto nároky v reštrukturalizácii riadne a včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi v
prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom zaniká.
According to § 120 section 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act as
amended (hereinafter referred as „BRA“): Unless this Act provides otherwise, the right to enforce its claims during
the restructuring procedure may only those creditors, who filed their receivables in the manner prescribed by this
Act. If such claims are not enforced during the restructuring proceeding duly and timely by application, the right to
enforce such claims against the debtor shall expire in case of ratification of the restructuring plan by the court.
Podľa ust. § 121 ZKR: Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do
30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Ustanovenie § 28 ods. 6 sa
použije primerane.
According to § 121 BRA: Application shall be filed in one counterpart at the trustee, and it must be delivered to the
trustee within 30 days after the authorization of the restructuring. Application delivered after the period shall be
disregarded. Provision of Article 28 (6) shall apply mutatis mutandis.
Podľa ust. § 122 ZKR: (1) Ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 sa použijú primerane. 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.
(2) 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.
(3) Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok.
(4) Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby
rozhodol, či sa na prihlášku prihliada.
According to § 122 BRA: (1) Provisions of Article 29 (1) to (6) and (8) shall apply mutatis mutandis. If it is a
secured receivable, in the application must be duly and timely claimed also the security right, otherwise the
receivable shall be in the restructuring procedure deemed as unsecured receivable.
(2) The application may be corrected or amended only in way that the trustee will replace the original application by
new application and only until expiration of period for filing receivables.
(3) Upon request the trustee shall issue to creditor confirmation that his receivable was registered in the list of
receivables.
(4) If there are doubts, the trustee may anytime during the restructuring procedure submit the receivable to the court
to decide whether the receivable should be taken into account.
Podľa ust. § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR: (1) Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod
vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis.
(2) Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
(3) V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
(4) Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
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(5) 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.
(6) 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.
(8) 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.
According to § 29 section 1 to 6 and 8 BRA: (1) The application must be filed using a prescribed form and must
contain essential requirements, otherwise the application shall be disregarded. The essential requirements of the
application are: (a) name, surname and residence or company name and registered seat of the creditor, (b) name,
surname and residence or company name and registered seat of the debtor, (c) legal ground of creation of the
receivable, (d) order of satisfaction of the receivable from the general bankruptcy estate, e) total amount of the
receivable, (f) signature.
(2) For each secured receivable must be filed a separate application containing secured amount, type, order, subject
and legal ground of creation of security right.
(3) The application of conditional receivable must also contain the fact, on the basis of which the receivable shall be
created, or the condition, subject to which is the creation of the receivable.
(4) The total amount of the receivable shall be in the application split between the principal and appurtenances,
while the appurtenances shall be split according to legal ground of creation.
(5) The receivable shall be claimed in Euro currency. If the receivable is not claimed in Euro currency, the amount of
the receivable shall be determined by the trustee by conversion according to reference exchange rate determined
and announced on the day of announcement of bankruptcy by European central bank or Nation Bank of Slovakia. If
the receivable is claimed in currency, which reference exchange rate is not determined and announced by European
central bank nor by Nation Bank of Slovakia, the amount of the receivable shall be determined by the trustee with
the professional care.
(6) To the application shall be attached documents evidencing the facts stated in the application. Creditor, who is an
accounting entity, shall in the application present a statement, whether he is accounting the receivable in the
bookkeeping, in what extent, eventually reasons why he is not accounting the receivable in the bookkeeping.
(8) The creditor who does not have in the territory of the Slovak Republic residence or registered seat or branch
office of enterprise is required to appoint the representative for delivering with residence or registered seat in the
territory of the Slovak Republic and the creditor shall notify in writing the appointment of the representative to
trustee, otherwise the documents will be delivered to him only by publishing in the Commercial Bulletin.
Podľa článku 41 Nariadenia Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej pohľadávky, dátum
jej vzniku a jej výšku, ako aj to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné právo, krytie vecným
právom alebo vyhradenie vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka vzťahuje.
According to Article 41 of Regulation A creditor shall send copies of supporting documents, if any, and shall indicate
the nature of the claim, the date on which it arose and its amount, as well as whether he alleges preference, security
in rem or a reservation of title in respect of the claim and what assets are covered by the guarantee he is invoking.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 40 Nariadenia.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Regulation.
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Mgr. Barbora Koncová, správca

K026804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína SMIDÁKOVÁ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Harmanec 23, 976 03 Harmanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1952
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K 31/2016 s 1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 31/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 31.05.2016, sp. zn. 4K 31/2016 – 21, bola naša spoločnosť
v konkurznom konaní vedenom na majetok dlžníka: Katarína SMIDÁKOVÁ, nar.: 04.12.1952, trvale bytom:
Harmanec 23, 976 03 Harmanec (ďalej v texte aj „úpadca“ resp. „dlžník“), ustanovená do funkcie správcu. Uvedené
uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 110/2016, deň vydania 08.06.2016.
Týmto naša spoločnosť ako správca zverejňuje oznámenie o zápise pohľadávky (špecifikovanej v nižšie uvedenej
tabuľke), uplatnenej prihláškou doručenou správcovi po prihlasovacej lehote, do zoznamu pohľadávok.

Označenie veriteľa

Označenie pohľadávky

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
Pribinova 25
824 96 Bratislava 26
IČO: 35 792 752
Celková
suma
pohľadávky Dátum zápisu pohľadávok
vrátane príslušenstva
zoznamu pohľadávok

č.5A
nezabezpečená
Nesplatená pohľadávka Zmluva o revolvingovom
8500034888 zo dňa 08.11.2013, iná pohľadávka
č.5B
nezabezpečená
Nesplatená pohľadávka Zmluva o revolvingovom
8500090236 zo dňa 13.11.2014, iná pohľadávka
č.5C
nezabezpečená
Nesplatená pohľadávka Zmluva o revolvingovom
8500105165 zo dňa 26.02.2015, iná pohľadávka

úvere

úvere

úvere

313,50 €
č. z toho:
istina 313,50 €
307,26 €
z toho:
č.
istina 307,26 €

č.

1.462,27 €
z toho:
istina 1.462,27 €

16.11.2016

16.11.2016

16.11.2016

Zvolen dňa 22.11.2016

K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
správca konkurznej podstaty
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K026805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Valašík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dadanova 3385/3, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1967
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2016 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Juraj Valašík Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Dadanova 3385/3, 010 15 Žilina IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 06.01.1967 Titul, meno a priezvisko/Obchodné
meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 4K/15/2016 S 1433
k sp. zn.: 4K/15/2016

Súpis všeobecnej podstaty

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina
Právny titul: nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
Celková suma: 663,88
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 663,88 EUR

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Elektrovod Žilina, s.r.o., Bytčická 4, 010 42 Žilina
Právny titul: zrážka zo mzdy za 09/2016
Celková suma: 73,18
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 73,18 EUR

Hnuteľný majetok:
Obývacia stena
rok výroby: neznámy
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miesto umiestnenia: Dadanova 3, 010 15 Žilina
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 200,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 200,00 EUR
poznámka: majetok z BSM

Hnuteľný majetok:
Sedacia súprava
rok výroby: neznámy
miesto umiestnenia: Dadanova 3, 010 15 Žilina
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 200,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 200,00 EUR
poznámka: majetok z BSM

K026806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Valašík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dadanova 3385/3, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1967
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2016 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Juraj Valašík Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Dadanova 3385/3, 010 15 Žilina IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 06.01.1967 Titul, meno a priezvisko/Obchodné
meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 4K/15/2016 S 1433
k sp. zn.: 4K/15/2016

Súpis oddelenej podstaty
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Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, IČO: 00 151 653, Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 3

byt:
opis zložky majetku: byt č. 19 nachádzajúci sa vo vchode č. 2 na 1. poschodí v obytnom dome so súp. č. 3385 v
Žiline na ulici Dadanova, orientačné č. 3, postavený na pozemku parc. reg. C parc. č. 1472/17, nachádzajúci sa
v okrese: Žilina, obec: Žilina, katastrálne územie: Závodie, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1630
a k bytu prislúchajúci podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 4984/271792
spoluvlastnícky podiel: 1/1, majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve úpadcu so spoluvlastníkom - manželkou
Mária Valašíková, rod. Škorvánková, nar. 21.11.1967
suma: 52.000,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 52.000,00 EUR
poznámka: majetok z BSM

pozemok:
opis zložky majetku: pozemok parcela registra “C” parc. č. 1472/17, druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria, o
výmere 489 m2, nachádzajúci sa v okrese: Žilina, obec: Žilina, katastrálne územie: Závodie, Slovenská republika,
zapísaný na LV č. 2900
spoluvlastnícky podiel: 4984/271792, majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve úpadcu so spoluvlastníkom manželkou Mária Valašíková, rod. Škorvánková, nar. 21.11.1967
suma: 400,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 400,00 EUR
poznámka: majetok z BSM

K026807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: La Veranda, spol. s r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Fullu 9/B, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 696 039
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/1/2013/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/1/2013
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

131

Obchodný vestník 226/2016
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.11.2016

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
z písomného hlasovania členov veriteľského výboru

Obchodné meno úpadcu: La Veranda, s.r.o. so sídlom Ľ. Fullu 9/B, 841 05 Bratislava,
IČO: 45 696 039
Správca: HMG Recovery, k. s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
Spis. značka súdneho spisu: 3K 1/2013
Dátum: 16.11.2016
Program: HLASOVANIE o uložení záväzného pokynu na speňaženie časti majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu
Prítomní:

Člen veriteľského výboru

Zastúpený

Účasť

pre účely uznášaniaschopnosti

SR - Daňový úrad Bratislava
Ballymore EUROVEA, a.s.
JUDr. Karol Kovár

Slovenská konsolidačná, a.s.
Marián Kuták
Mgr. Róbert Miko

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

Ad 1.
Listom zo dňa 2.11.2016 požiadal správca predsedu veriteľského výboru o udelenie súhlasu so speňažením časti
majetku, ktorý bol doplnený do súpisu všeobecnej podstaty. Doplnenie súpisu majetku bolo zverejnené v OV č.
199/2016 zo dňa 17.10.2016 zapísaného do všeobecnej podstaty úpadcu.
zvyšnej časti majetku zapísaného do všeobecnej podstaty úpadcu.

Stanoviská jednotlivých členov VV k uloženiu záväzného pokynu:

DÚ Bratislava v zastúpení spoločnosťou Slovenská konsolidačná, a.s.:
hlasuje za prijatie uznesenia veriteľského výboru v nasledujúcom znení:
Veriteľský výbor udeľuje správcovi záväzný pokyn na speňaženie pohľadávky zapísanej do súpisu všeobecnej
podstaty podľa navrhovaného spôsobu správcu uvedeného v žiadosti o uloženie záväzného pokynu zo dňa
2.11.2016 v bode 1., t. j. postupom podľa § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších
predpisov realizáciou troch kôl verejného ponukového konania s tým, že jednotlivé kolá budú zverejnené v OV SR.
Úspešný bude ten záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Veriteľský výbor si zároveň vyhradzuje právo
rozhodnúť o odmietnutí najvyššej ponuky v prípade, ak táto bude zjavne neadekvátna.
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Spoločnosť Ballymore Eurovea, a.s.
hlasuje za prijatie uznesenia veriteľského výboru v nasledujúcom znení:
Veriteľský výbor udeľuje správcovi záväzný pokyn na speňaženie pohľadávky zapísanej do súpisu všeobecnej
podstaty podľa navrhovaného spôsobu správcu uvedeného v žiadosti o uloženie záväzného pokynu zo dňa
2.11.2016 v bode 1., t. j. postupom podľa § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších
predpisov realizáciou troch kôl verejného ponukového konania s tým, že jednotlivé kolá budú zverejnené v OV SR.
Úspešný bude ten záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Veriteľský výbor si zároveň vyhradzuje právo
rozhodnúť o odmietnutí najvyššej ponuky v prípade, ak táto bude zjavne neadekvátna.

JUDr. Karol Kovár sa zdržal hlasovania.

Hlasovanie:

Člen veriteľského výboru:

SR - Daňový úrad Bratislava

Hlasovanie:
ZA /
PROTI/
ZDRŽAL SA
ZA
(v zmysle § 38 ods.3 ZKR)

Ballymore EUROVEA, a.s.

ZA
(v zmysle § 38 ods.3 ZKR)

JUDr. Karol Kovár

ZDRŽAL SA
(v zmysle § 38 ods.3 ZKR)

Na základe uvedeného veriteľský výbor prijal nasledujúce uznesenie:
Veriteľský výbor udeľuje správcovi záväzný pokyn na speňaženie pohľadávky zapísanej do súpisu všeobecnej
podstaty podľa navrhovaného spôsobu správcu uvedeného v žiadosti o uloženie záväzného pokynu zo dňa
2.11.2016 v bode 1., t. j. postupom podľa § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších
predpisov realizáciou troch kôl verejného ponukového konania s tým, že jednotlivé kolá budú zverejnené v OV SR.
Úspešný bude ten záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Veriteľský výbor si zároveň vyhradzuje právo
rozhodnúť o odmietnutí najvyššej ponuky v prípade, ak táto bude zjavne neadekvátna.

Ad 2.
Program zasadnutia VV bol vyčerpaný.
Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne doručí správcovi úpadcu HMG Recovery, k. s., so
sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava a na Okresný súd Bratislava I.
Predseda VV zároveň zaviazal správcu zverejniť predmetnú zápisnicu v Obchodnom vestníku SR.
Predseda VV zasadnutie veriteľského výboru ukončil.

Zápisnicu vyhotovil: predseda veriteľského výboru

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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–––––––––––––––––––––––––––––––
Daňový úrad Bratislava
predseda veriteľského výboru

Za správnosť: Ing. Katarína Macková
V Bratislave dňa 16.11.2016

K026808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: L-L EXPRESS s. r. o., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 40, 919 43 Cífer
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 079 753
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/40/2015 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/40/2015
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Radlinského 50, 921 01 Piešťany, oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v konkurznom
konaní vedenom vo veci úpadcu: L-L EXPRESS s. r. o., v konkurze, IČO: 44 079 753, Záhradná 40, 919 43 Cífer.
Číslo účtu, vedenom v ČSOB, a.s., je: SK68 7500 0000 0040 2399 6777.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K026809
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:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

ZÁPISNICA Z PRVÉHO ZASADNUTIA SO ZÁSTUPCOM VERITEĽOV
úpadcu: Miloš Nitrianský, nar. 19.04.1975, bytom Topoľčianska č. 35/69, Nitra
podľa ust. § 38 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení nesk.predpisov (ďalej len „ZoKR“)
Spisová značka súdneho spisu: 27K/13/2016
Spisová značka správcovského spisu: 27K/13/2016 S1409

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Miesto konania schôdze/vyhotovenia zápisnice: Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Dátum konania/deň vyhotovenia zápisnice: 22.11.2016
Začiatok schôdze: 10.15 hod.
Prítomní:
1. Za úpadcu: Nikto
2. Správca : JUDr. Marek Ďuran
3. Zapisovateľ: Ing. Zuzana Pastierová
4. Zástupca veriteľov:
·

Všeobecná úverová banka, a.s. – za: Mgr. Mária Balčiráková na základe Poverenia zo dňa 05.11.2015

Program schôdze:
1. Otvorenie.
2. Prerokovanie ďalšieho postupu v konkurznom konaní (odporúčania a pokyny zástupcu veriteľov a správcu
v súvislosti so správou a speňažovaním majetku úpadcu).
3. Záver.
·

k bodu 1. Otvorenie;

Na úvod predsedajúci správca konštatuje, že boli splnené všetky zákonné podmienky ustanovené v § 38 ods. 1
ZoKR na konanie prvého zasadnutia so zástupcom veriteľov, nakoľko zástupca veriteľov súhlasil s jeho konaním
bezprostredne po skončení prvej schôdze veriteľov (konanej dňa 22.11.2016 o 10.00 hod.), na ktorej bol zvolený.
·

k bodu 2. Prerokovanie ďalšieho postupu v konkurznom konaní (odporúčania a pokyny zástupcu
veriteľov a správcu v súvislosti so správou a speňažovaním majetku úpadcu);

Správca informoval zástupcu veriteľov o aktuálnom stave konkurzného konania. Oboznámil ho so súpisom majetku
všeobecnej podstaty a o plánovaných úkonoch súvisiacich so správou a speňažovaním majetku úpadcu.
Správca oboznámil zástupcu veriteľov s plánom speňažovania majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu.
Nakoľko súpisové zložky majetku úpadcu patria do BSM, správca najprv pripraví návrh na jeho vyporiadanie, ktorý
bude podaný na príslušný súd za účelom schválenia súdneho zmieru a až následne bude možné speňaženie
majetku. Výťažky zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu budú v zmysle ust. §-u 91 ods. 5 ZoKR ukladané
na konkurzný bankový účet v Tatra banke, a.s..
Správca bude počas celého priebehu konkurzu v zmysle ust. §-u 73 ods. 1 ZoKR aj naďalej vykonávať vlastné
šetrenia a úkony smerujúce k zisteniu ďalšieho majetku úpadcu, v prípade potreby aj za súčinnosti úpadcu,
zástupcu veriteľov a tretích osôb.
Zástupca veriteľov v zmysle ust. §-u 37 ods. 5 ZoKR uložil správcovi povinnosť predkladania písomných správ
o svojej činnosti každých 90 dní.
Zároveň sa správca so zástupcom veriteľov dohodli, že vzájomná komunikácia, podávanie správ o činnosti môžu
byť zasielané aj elektronickou formou. V súlade s ust. §-u 38 ods. 3 ZoKR prípadné ukladanie záväzných pokynov
na speňažovanie majetku, odporúčaní a postupov k správe majetku ako aj hlasovania za uznesenia veriteľského
výboru budú mať podľa zváženia buď elektronickú alebo písomnú formu.
Po oboznámení sa s vyššie uvedeným postupom a plánom speňažovania majetku v predmetnom konkurznom
konaní bolo prijaté nasledovné:
UZNESENIE
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zástupca veriteľov Všeobecná úverová banka, a.s. odporúča správcovi vyššie uvedený spôsob, postup a plán
speňažovania v danom konkurznom konaní pod spis. zn.: 27K/13/2016 za účelom získania čo najvyššieho výťažku,
v čo najkratšom čase, s vynaložením čo najnižších nákladov v snahe čo najvyššej miery uspokojenia
nezabezpečených veriteľov.
·

k bodu 3. Záver

Správca zástupcovi veriteľov poďakoval za účasť a prvé zasadnutie so zástupcom veriteľov o 10.20 hod. ukončil.
Zápisnica je vyhotovená v troch rovnopisoch, jeden rovnopis je určený pre zástupcu veriteľov, jeden rovnopis je
určený konkurznému súdu a jeden rovnopis je ako súčasť správcovského spisu.

JUDr. Marek Ďuran, správca
Zástupca veriteľov: Všeobecná úverová banka, a.s., Za: Mgr. Mária Balčiráková

K026810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pazerová Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 235, 061 01 Spišská Stará Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/41/2016 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/41/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznamujem, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správkyne na adrese: Prešov, ul. Hlavná č.
122, 1. poschodie, v pracovných dňoch od 10:00 hod. do 16:00 hod.
Termín nahliadnutia prosím vopred dohodnúť telefonicky alebo e-mailom, tel. č.: +421 905 175 636, e-mail:
judr.surmova@outlook.sk
V Prešove, dňa 22.11.2016
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa

K026811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Čilek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 1656/1, 927 05 Šaľa-Veča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1973
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/32/2016 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/32/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote.
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LexCreditor k.s., správca úpadcu: Peter Čilek, nar. 11.01.1973, trvale bytom Gorkého 1656/1, 927 05 Šaľa – Veča, v
zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávky veriteľ:
15. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA vo výške 7.754,91 €
16. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA vo výške 1.627,30 €

LexCreditor k.s.

K026812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Somorovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zapotok 70, 900 81 Šenkvice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1973
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/25/2016 S1636
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/25/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., správca úpadcu: Daniel Somorovský, nar. 01.01.1973, bytom Zapotok 70, 900 81 Šenkvice, št.
občan SR, oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Laurinská 3/A,
811 01 Bratislava – Staré Mesto v úradných hodinách od 09:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 16:00 hod. každý
pracovný deň. Odporúčame dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu: info@lexcreditor.sk,
alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (2) 5413 1276.
LexCreditor k.s.

K026813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Romada
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 24, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1951
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/44/2014 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/44/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
Oznámenie zámeru správcu zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, oznamuje, že
v konkurznej veci úpadcu: Juraj Romada, nar. 15. 5. 1951, Štefánikova 1751/24, 943 01 Štúrovo, zostavil zoznam
pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej
podstaty.
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Zároveň správca oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou
poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do
zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
rozsahu určenom správcom.
Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate možno dohodnúť mailom na: bfb@akfiala.sk alebo
telefonicky na č. 0948 966 771.
Nitra 22. 11. 2016
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K026814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudný projekt s.r.o. Košice
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Festivalové námestie 1, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 684 866
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 9K/18/2009 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9K/18/2009
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty ku dňu 22.11.2016
Peňažná pohľadávka
Mena: EUR
Dlžník: STATUS Slovakia s.r.o., Pražská 2, 040 01 Košice IČO: 36 812 820
Právny dôvod vzniku: poskytnuté zálohy
Súpisová hodnota majetku: 91 615,22 €

Peňažná pohľadávka
Mena: EUR
Dlžník: CHEMTECH s.r.o. Františkánska 3, 040 01 Košice IČO: 44365047
Právny dôvod vzniku: poskytnutá záloha z bankového účtu
Súpisová hodnota majetku: 37 419,60 €
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
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K026815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Gyerák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mad 232, 930 14 Mad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1952
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/17/2014 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/17/2014
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Preradenie majetku zo súpisu oddelenej podstaty veriteľa v prvom poradí: mesto Dunajská Streda, IČO:
00 305 383, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, čísla pohľadávok 10 a 11, zverejnenom dňa 26. 11. 2014
v Obchodnom vestníku č. 226/2014 pod č. K022940, do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu, Ladislav Gyerák,
nar. 24. 8. 1952, 930 14 Mad č. 232:
č. zl. štát obec
1

k.ú.

LV

parc. č. regis. druh pozemku

SR Dunajská Streda Dunajská Streda 3862 1215/5 C

zastavané plochy a nádvoria

č. zl. štát obec

k.ú.

LV

2

Dunajská Streda

3862 Školská 2473

SR Dunajská Streda

ulica

výmera v m2 podiel

súp. č. popis stavby
garáž

21

súpisová hodnota

1/1 v BSM 300,- €

na parc. č.

podiel

súpisová hodnota

1215/5

1/1 v BSM

1 300,- €

Piešťany 22. 11. 2016
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K026816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sadexcomp, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 1732/3, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 439 177
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/31/2014/ S 1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/31/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Vec: Uloženie záväzného pokynu pre speňažovanie všeobecnej podstaty – súbor hnuteľných vecí
Uznesením Okresného súdu Žilina pod sp. zn. 2K/31/2014 zo dňa 23.03.2015 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka:
Sadexcomp, s.r.o., so sídlom 1. mája 1732/3, 038 53 Turany, IČO: 36 439 177 (ďalej len „Úpadca“), a za
správcu bol ustanovený Ing. Štefan Straka, so sídlom kancelárie: Na stanicu 16, 010 09 Žilina (ďalej len „Pôvodný
správca“). Na základe Uznesenia Okresného súdu Žilina zo dňa 30.06.2015 bol Pôvodný správca odvolaný a do
funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu bola ustanovená spoločnosť KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina (ďalej len „Správca“).
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Listom zo dňa 17.10.2016, doručeným spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, so sídlom
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava (ďalej aj „SLSP“) dňa 21.10.2016, Správca predložil SLSP ako zástupcovi
veriteľov Žiadosť o uloženie záväzného pokynu pri speňažovaní hnuteľného majetku Úpadcu (ďalej len Žiadosť
o udelenie záväzného pokynu“), a to hnuteľných vecí zahrnutých do súpisu všeobecnej podstaty
zverejneného v OV č. 95/2015, a to:

Názov súpisovej položky

Súpisová hodnota v Eur

Počet kusov

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu

registračná pokladnica MIRA

120,00

1

1/1

figuríny pánske+dámske+detské celé

180,00

6

1/1

elektronický systém ochrany tovaru

2 000,00

1

1/1

svetelný systém do predajne

1 350,00

1

1/1

96,00

48

1/1

200,00

4

1/1

busta 1/2 pánska, dámska, detská
reklama svetelná
svietidlá sadrokartón štvorcové

80,00

4

1/1

160,00

8

1/1

hasiaci prístroj

20,00

2

1/1

skriňa výkladná striebro

20,00

2

1/1

Stolička

40,00

13

1/1

stolička kabínka

10,00

8

1/1

Vysávač

10,00

3

1/1

294,00

49

1/1

90,00

10

1/1

systém nerezové tyčky U dlhé

330,00

30

1/1

polica drevená systém

279,00

31

1/1

spojka dlhá 1 m - priečka na vešanie

171,00

19

1/1

21,00

7

1/1

polica závesná pár

330,00

30

1/1

polica závesná jednotliv.

180,00

30

1/1

šikmá závesná tyčka

120,00

20

1/1

stojka na stenu tyčka

900,00

60

1/1

sklenené police

750,00

50

1/1

svietidlá sadrokartón okrúhle

polica drevená
systém nerezové tyčky U krátke

záves tyčky nerez 1 m

prehrávač DVD

60,00

3

1/1

100,00

1

1/1

Pult

45,00

1

1/1

nástenný systém na šatky

30,00

2

1/1

vrchná doska pult

15,00

6

1/1

stojan nerezový krížový

50,00

1

1/1

stojan slnko

50,00

1

1/1

šijací stroj

pult na topánky

5,00

1

1/1

pult na rifle

25,00

3

1/1

závesný systém stena

25,00

5

1/1

SPOLU

8 156,00

(ďalej len „Predmet speňažovania“).
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Zástupca veriteľov ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 82 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 83 ods. 1
písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) súhlasí s návrhom na speňaženie Predmetu speňažovania zahrnutého
do súpisu všeobecnej podstaty, zverejneného v OV č. 95/2015 zo dňa 21.05.2015, uvedenom v Žiadosti o udelenie
záväzného pokynu a to podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR formou ponukového konania. Zároveň Vám
ako Správcovi konkurznej podstaty ukladá záväzný pokyn na speňaženie Predmetu speňažovania tak, ako je
uvedené v Žiadosti o udelenie záväzného pokynu.

Slovenská sporiteľňa, a.s.
zástupca veriteľov

K026817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IDEX, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribinovo námestie 8, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 160 680
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/27/2014 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/27/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh zo
všeobecnej podstaty.
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca konkurznej podstaty úpadcu IDEX, s.r.o. v konkurze, so sídlom Pribinovo
námestie 8, 971 01 Prievidza, IČO : 46 160 680, oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate IČO : 36 745 804, v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len ZKR). Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.
V zmysle § 96 ods. 4 ZKR sa námietkou poradia pohľadávky proti podstate rozumie aj námietka, že pohľadávka
proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do
zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu sp. zn. správcu 40K/27/2014 S1562 a je
možné doň nahliadať po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č. 0907 317 505, prípadne mailom na
adrese babela@slovanet.sk v úradných hodinách v sídle správcu.
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K026818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Ušiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Štvrť 505/38, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1971
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. Mgr. Dusan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Kpt. Nálepku 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/4/2016 S 1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/48/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznámenie o zvolaní prvej schôdze veriteľov
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca úpadcu Miroslav Ušiak, nar. 2.7.1971, trvale bytom Dolná Štvrť 505/38
Myjava, občan SR, oznamuje veriteľom, že prvá schôdza veriteľov sa uskutoční dňa 29.12.2016 (vo štvrtok) o
9,00 hod. v kancelárii správcu JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA na ul. Kpt. Nálepku 346, pavilón B, 017 01 Považská
Bystrica s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba jedného zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Rôzne
6. Záver
Pri prezentácii je potrebné, aby veriteľ predložil doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca (0905 530 973, dusan@divko.sk)
V Pov. Bystrici, dňa 18.11.2016

K026819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUŽA NR
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská /Zelokvet/ ., 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 365 934
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2016/S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32L/9/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

G
&
B
KONKURZY
A REŠTRUKTURALIZÁCIE,
k.s.,
správca
úpadcu:
RUŽA NR, s.r.o.,
Bratislavská /Zelokvet/ ., 949 01 Nitra, IČO : 44 365 934, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd.:
Sro, vl. č.: 22959/N oznamuje zaktualizovanie súpisu všeobecnej podstaty úpadcu, ktorý bol zverejnený v OV č.
180/2016 dňa 20.09.2016 pod K021547
Poradové
Popis hnuteľnej veci
Rok výroby
číslo
Nákladné vozidlo značky PEUGEOT PARTNER 1,6 HDi, typ
785
G*9HW*/GJ9HW*/GJ9HWC/CU, Výrobné číslo: VF3GJ9HWC9N029230, 2009
Evidenčné číslo: NR354FI
Nákladné vozidlo značky MAN 12.220, typ L73, Výrobné číslo:
786
2005
WMAL73ZZ35Y153267, Evidenčné číslo: NR823DD
Nákladné vozidlo značky IVECO EUROCARGO, typ 120E/ 120EL 17/,

Stav
opotrebovanosti

Súpisová
hodnota

nepojazdné,
poškodené

2.200,- Eur

nepojazdné,
poškodené
nepojazdné,
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Nákladné vozidlo značky IVECO EUROCARGO, typ 120E/ 120EL 17/,
2006
Výrobné číslo: ZCFA1EC0202479572, Evidenčné číslo: NR376DJ
Nákladné vozidlo značky IVECO DAILY, typ 35C/35C12, Výrobné číslo:
2006
ZCFC3582005594170, Evidenčné číslo: NR949GD
Nákladné vozidlo značky IVECO EUROCARGO, typ 120E/120EL 18/,
2007
Výrobné číslo: ZCFA1ED0302504629, Evidenčné číslo: NR653EB
Nákladné vozidlo značky Mercedes - Benz ATEGO, typ 815, Výrobné
2000
číslo: WDB970215K488176, Evidenčné číslo: NR491EH
Nákladné vozidlo značky IVECO DAILY, typ 35C/35C12, Výrobné číslo:
2008
ZCFC3584005703017, Evidenčné číslo: NR169ER
Nákladné vozidlo značky IVECO, typ 35C11, Výrobné číslo:
2002
ZCFC3572005401668, Evidenčné číslo: NR114BX
Príves nákladný značky PACTON, typ MXZ 218, Výrobné číslo:
1999
XLDMXZ21800041729, Evidenčné číslo: NR102YL
Nákladné vozidlo značky CITROEN JUMPER, typ 233J42/ ZS /, Výrobné
1999
číslo: VF7233N4215685012, Evidenčné číslo: NR641CE
Osobné motorové vozidlo značky TOYOTA LAND CRUISER 150 3,0
D-4D A/T 5D 7S L, typ J15TM/KDJ150(MF)/, Výrobné číslo:
2009
JTEBH3FJ20K012525, Evidenčné číslo: NR616FK
Príves valníkový značky BAN, typ PV-01, Výrobné číslo:
2008
U5HV0751171RB1683, Evidenčné číslo: NR173YK

797

Tlačiareň značky EPSON Aculaser, model M2000D

nezistené

798

Tlačiareň značky EPSON, model EPL-6200

nezistené

799

Tlačiareň značky EPSON, model EPL-6200

nezistené

800

Tlačiareň značky EPSON, model EPL-6200

nezistené

801

Tlačiareň značky EPSON, model EPL-6200

nezistené

802

Tlačiareň značky EPSON, model EPL-6200

nezistené

803

Tlačiareň značky HP, model Laser P 1102

nezistené

804

Tlačiareň značky HP, model Laser P 1102

nezistené

805

Tlačiareň značky HP, model Laser Jet P 2035

nezistené

806

tlačiareň značky CANON, model LBP6020B

nezistené

807

fiškálna tlačiareň, model FT4000/SRP350

nezistené

808

fiškálna tlačiareň, model FT4000/SRP350

nezistené

809

fiškálna tlačiareň, model FT4000/SRP350

nezistené

810

fiškálna tlačiareň, model FT4000/SRP350

nezistené

811

registračná pokladňa, typ euro2000

nezistené

812

registračná pokladňa, typ euro2000

nezistené

813

registračná pokladňa, typ euro2000

nezistené

814

registračná pokladňa, typ euro2000

nezistené

815

registračná pokladňa, typ euro2000

nezistené

816

telefón značky PANASONIC, model KX TG 1612

nezistené

817

telefón značky PANASONIC, model KX TG 1612

nezistené

818

telefón značky PANASONIC, model KX TG 1612

nezistené

819

mobilný telefón značky Samsung Galaxy, model S 2

nezistené

820

telefón značky OPEN STAGE, model 15T

nezistené

821

telefón značky SIEMENS, model opti point 500 economy

nezistené

822

skartovač značky FELLOWES, model PS70-2CD

nezistené

Deň vydania: 25.11.2016
nepojazdné,
poškodené
nepojazdné,
poškodené
bežná
opotrebovanosť
nepojazdné,
poškodené
nepojazdné,
poškodené
nepojazdné,
poškodené
nepojazdné,
poškodené
nepojazdné,
poškodené
nepojazdné,
poškodené
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť

1.900,- Eur
7.500,- Eur
2.800,- Eur
500,- Eur
1.200,- Eur
1.000,- Eur
300,- Eur
12.000,Eur
230,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
15,00 €
15,00 €
25,00 €
15,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

poškodený display,
funkčný
20,00 €
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná

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

143

4.900,- Eur

10,00 €
10,00 €
10,00 €

Obchodný vestník 226/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.11.2016
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť

823

prenosná stolná kalkulačka s tlačou značky CASIO, model HR-100TM

nezistené

824

stolná kalkulačka značky CASIO

nezistené

825

stolná kalkulačka značky CASIO

nezistené

826

stolná kalkulačka značky CASIO

nezistené

827

stolná kalkulačka značky CASIO

nezistené

828

stolná kalkulačka značky CASIO

nezistené

829

varná kanvica značky SENCOR, model SWK

nezistené

830

tlačiareň značky HP, model LJ CM1312 - color laser jet

nezistené

831

počítač značky HP Compact, model dc7700

nezistené

832

počítač značky HP Compact, model dc7700p

nezistené

833

počítač značky HP Compact, model dc 7600

nezistené

834

počítač značky HP Compact, model dc 7100

nezistené

835

počítač značky HP Compact, model dc 7100

nezistené

836

počítač s fiškálnym modulom značky FM 3000, model J&V SAFE

nezistené

837

počítač s fiškálnym modulom značky FM 3000, model J&V SAFE

nezistené

838

počítač s fiškálnym modulom značky FM 3000, model J&V SAFE

nezistené

839

počítač s fiškálnym modulom značky FM 3000, model J&V SAFE

nezistené

poškodené

840

počítač s fiškálnym modulom značky FM 3000, model J&V SAFE

nezistené

poškodené

841

rádio značky PHILIPS, model AQ 5150

nezistené

842

počítač s fiškálnym modulom IRON

nezistené

843

počítač s označením AMD ATHLON x2

nezistené

844

fiškálny modul značky J&V SAFE, model FM 2000

nezistené

845

počítač bledej farby s LG DVD ROM

nezistené

846

počítač čiernej farby s označením LOGIC 400

nezistené

847

router značky ELINK excellence

nezistené

848

počítač značky DIGI PRO, výr. č. 266 281

nezistené

849

teplovzdušný ventilátor značky AEROTHERM

nezistené

850

počítač značky HP PRO, model 3400 Series MT

nezistené

851

modem ( t-com ) VIGOR 2700

nezistené

852

modem ( t-com ) VIGOR 2700

nezistené

853

modem ( t-com ) VIGOR 2700

nezistené

854

telefón značky GIGASET, model A510, s príslušenstvom

nezistené

855

telefón značky GIGASET, model A510, s príslušenstvom

nezistené

856

telefón značky GIGASET, model A510, s príslušenstvom

nezistené

857

telefón značky GIGASET, model A510, s príslušenstvom

nezistené

858

telefón značky GIGASET, model A510, s príslušenstvom

nezistené

859

telefón značky GIGASET, model A510, s príslušenstvom

nezistené

bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
poškodené
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
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bežná
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860

telefón značky GIGASET, model A510, s príslušenstvom

nezistené

861

telefón značky GIGASET, model A510, s príslušenstvom

nezistené

862

telefón značky GIGASET, model A510, s príslušenstvom

nezistené

863

telefón značky GIGASET, model A510, s príslušenstvom

nezistené

864

telefón značky GIGASET, model A510, s príslušenstvom

nezistené

865

telefón značky GIGASET, model A510, s príslušenstvom

nezistené

866

telefón značky GIGASET, model A510, s príslušenstvom

nezistené

867

telefón značky GIGASET, model A510, s príslušenstvom

nezistené

868

telefón značky GIGASET, model A510, s príslušenstvom

nezistené

869

príslušenstvo ku GIGASET ( nabíjačka + GIGASET A510 )

nezistené

870

príslušenstvo ku GIGASET ( nabíjačka + GIGASET A510 )

nezistené

871

príslušenstvo ku GIGASET ( nabíjačka + GIGASET A510 )

nezistené

872

príslušenstvo ku GIGASET ( nabíjačka + GIGASET A510 )

nezistené

873

príslušenstvo ku GIGASET ( nabíjačka + GIGASET A510 )

nezistené

874

príslušenstvo ku GIGASET ( nabíjačka + GIGASET A510 )

nezistené

875

príslušenstvo ku GIGASET ( nabíjačka + GIGASET A510 )

nezistené

876

príslušenstvo ku GIGASET ( nabíjačka + GIGASET A510 )

nezistené

877

príslušenstvo ku GIGASET ( nabíjačka + GIGASET A510 )

nezistené

878

príslušenstvo ku GIGASET ( nabíjačka + GIGASET A510 )

nezistené

879

príslušenstvo ku GIGASET ( nabíjačka + GIGASET A510 )

nezistené

880

príslušenstvo ku GIGASET ( nabíjačka + GIGASET A510 )

nezistené

881

príslušenstvo ku GIGASET ( nabíjačka + GIGASET A510 )

nezistené

882

príslušenstvo ku GIGASET ( nabíjačka + GIGASET A510 )

nezistené

883

príslušenstvo ku GIGASET ( nabíjačka + GIGASET A510 )

nezistené

884

digital video recorder, model DS-7204 HWI-SH/A, značky HIKVISION

nezistené

885

počítačová myš značky GENIUS

nezistené

886

počítačová myš značky GENIUS

nezistené

887

počítačová myš značky GENIUS

nezistené

888

počítačová myš značky GENIUS

nezistené

889

počítačová myš značky GENIUS

nezistené

890

počítačová myš značky GENIUS

nezistené

891

počítačová myš značky GENIUS

nezistené

892

počítačová myš značky GENIUS

nezistené

893

počítačová myš značky GENIUS

nezistené

894

počítačová myš značky GENIUS

nezistené

895

počítačová myš značky GENIUS

nezistené

896

počítačová myš značky GENIUS

nezistené

Deň vydania: 25.11.2016
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
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897

počítačová myš značky GENIUS

nezistené

898

počítačová myš značky GENIUS

nezistené

899

počítačová myš značky GENIUS

nezistené

900

počítačová myš značky HP

nezistené

901

počítačová myš značky CONNECT IT

nezistené

902

počítačová myš značky 3D OPTICAL MOUSE

nezistené

903

vysávač značky ZANUSSI s výkonom 1600 w

nezistené

904

čítačka kariet AKASA AK-CR-03

nezistené

905

mobilný telefón značky NOKIA, model C2-01

nezistené

906

mobilný telefón značky NOKIA, model C2-01

nezistené

907

mobilný telefón značky NOKIA, model C2-01

nezistené

908

mobilný telefón značky NOKIA, model C2-01

nezistené

909

mobilný telefón značky NOKIA, model C2-01

nezistené

910

mobilný telefón, značky NOKIA, model 2630

nezistené

911

mobilný telefón, značky NOKIA, model 2630

nezistené

912

mobilný telefón, značky NOKIA, model 2630

nezistené

913

mobilný telefón, značky NOKIA, model 2630

nezistené

914

mobilný telefón značky NOKIA, model 6500S

nezistené

915

mobilný telefón značky NOKIA, model 6500S

nezistené

916

mobilný telefón značky SONY ERICSON, model k530i

nezistené

917

mobilný telefón značky SONY ERICSON, model w508

nezistené

918

mobilný telefón značky NOKIA, model 6300

nezistené

919

mobilný telefón značky NOKIA s modrými okrajmi a striebornými
tlačidlami

nezistené

920

mobilný telefón značky NOKIA čiernej farby

nezistené

921

mobilný telefón značky NOKIA čiernej farby č. 2

nezistené

922

mobilný telefón značky NOKIA, vyklápací

nezistené

923

mobilný telefón značky SONY ERICSON, čiernej farby so spodným
označením T-Mobile

nezistené

924

mobilný telefón ALCATEL čiernej farby

nezistené

925

klávesnica značky CHICONY canada 210

nezistené

926

klávesnica biela model S121

nezistené

927

klávesnica značky TECH

nezistené

928

klávesnica značky TECH

nezistené

929

klávesnica značky Q SENU

nezistené

930

klávesnica značky Q SENU

nezistené

931

klávesnica značky Q SENU

nezistené

932

klávesnica značky Q SENU

nezistené

933

klávesnica značky Q SENU

nezistené
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934

klávesnica značky Q SENU

nezistené

935

LCD monitor značky BENQ, model G700

nezistené

936

LCD monitor značky BENQ, model G700

nezistené

937

LCD monitor značky BENQ, model G700

nezistené

938

LCD monitor značky BENQ, model G700

nezistené

939

LCD monitor značky BENQ, model G700

nezistené

940

LCD monitor značky BENQ, model G700

nezistené

941

LCD monitor značky DELL striebornej farby so sivým podstavcom

nezistené

942

LCD monitor značky DELL striebornej farby so sivým podstavcom

nezistené

943

LCD monitor značky DELL striebornej farby so sivým podstavcom

nezistené

944

LCD monitor značky DELL striebornej farby s čiernym podstavcom

nezistené

945

monitor značky YUSMART, model 1784P-DA

nezistené

946

monitor značky FUJITSU SIEMENS

nezistené

947

klávesnica značky GENIUS čiernej farby

nezistené

948

klávesnica značky GENIUS čiernej farby

nezistené

949

klávesnica značky REDSTAR

nezistené

950

klávesnica bielej farby, model F21SQ

nezistené

951

notebook značky ASUS, model A6R Series spolu s príslušenstvo ( myš +
nezistené
nabíjačka + taška )

952

telefón značky SIEMENS GIGASET, model AS 180

nezistené

953

počítač značky COMPAQ, model DESK PRO EN PD16060

nezistené

954

telefón značky GIGASET, model 5005

nezistené

955

telefón značky ASCOM EURIT, model 22

nezistené

956

telefón značky ASCOM EURIT, model 22

nezistené

957

modem značky HUAWEI, model E3276

nezistené

958

modem značky ORIGO, model 5600

nezistené

959

modem značky ORIGO, model 5600

nezistené

960

supra fax modem

nezistené

961

router značky TENDA

nezistené

962

modem značky TENDA

nezistené

963

switch značky TENDA

nezistené

964

switch port značky NETGEAR

nezistené

965

Modem typu ISDN TA, značky ZUWEL

nezistené

966

modem značky SIEMENS, typ ISDN-NTBA

nezistené

967

router značky EDIMAX

nezistené

968

autonabíjačka na telefón s hrotovým koncom

nezistené

969

autonabíjačka na telefón s hrotovým koncom

nezistené

970

záložný zdroj značky BACK-UPS, model 500

nezistené
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971

záložný zdroj značky BACK-UPS, model 500

nezistené

972

záložný zdroj značky BACK-UPS, model 500

nezistené

973

záložný zdroj značky BACK-UPS, model CS350

nezistené

974

záložný zdroj značky BACK-UPS, model CS350

nezistené

975

záložný zdroj značky MGE-UPS SYSTEMS, model NOVA 600 AVR

nezistené

976

záložný zdroj značky FSP, model NANO 600

nezistené

977

záložný zdroj značky TRUST, model 750VA-UPS

nezistené

978

záložný zdroj značky TRUST, model 1000 VA PW-4100T

nezistené

979

prenosný chladiaci box modrej farby

nezistené

980

kamerový systém - 4 kamery značky HIKVISION

nezistené

981

videorekordér značky SONY

nezistené

982

kancelárske kreslo otočné - semiš modrej farby

nezistené

983

kancelárske kreslo otočné - semiš modrej farby

nezistené

984

kancelárske kreslo otočné - semiš modrej farby

nezistené

985

kancelárske kreslo otočné - semiš modrej farby

nezistené

986

kancelárske kreslo otočné - semiš modrej farby

nezistené

987

kancelárske kreslo otočné - koženka, plast - čiernej farby

nezistené

988

kancelárske kreslo otočné - čiernej farby - materiál: sieťovina, hliník

nezistené

989

kancelárske kreslo - čiernej farby - sieťovina, koženka

nezistené

990

kancelárska stolička neotočná, koženková - čiernej farby

nezistené

opotrebované

991

kancelárska stolička neotočná, koženková - čiernej farby

nezistené

opotrebované

992

kancelárska stolička neotočná, koženková - čiernej farby

nezistené

opotrebované

993

kancelárska stolička neotočná, koženková - čiernej farby

nezistené

opotrebované

994

kancelárske kreslo otočné - kožené s drevenými operadlami

nezistené

995

koženková sedačka béžovej farby

nezistené

996

kancelárska popisovacia tabula stierateľná, bielej farby s stojanom
čiernej farby

nezistené

997

mapa Slovenskej republiky v mierke 1 : 300 000

nezistené

998
999

komoda s troma zásuvkami kombinovaná čerešňovým drevom na vrchu
nezistené
čiernej farby, uzamknutelná
kancelárska poličková,skrinková zostava päťdielna - drevená, hnedej
nezistené
farby

1000

kancelárska stolová súprava v tvare písmena L - hnedej farby

nezistené

1001

komoda s troma zásuvkami - hnedej farby so striebornými rúčkami

nezistené

1002
1003
1004

komoda s troma zásuvkami - sivej farby s čiernymi rúčkami,
uzamykateľná
komoda s troma zásuvkami - sivej farby s čiernymi rúčkami,
uzamykateľná
komoda s troma zásuvkami - sivej farby s čiernymi rúčkami,
uzamykateľná

nezistené
nezistené
nezistené

1005

stolík polkruhový - hnedý povrch, noha čiernej farby

nezistené

1006

stolík polkruhový - hnedý povrch, noha čiernej farby

nezistené

1007

kovový trezor s policami

nezistené

bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
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1008

kožené kreslo, hnedej farby

nezistené

1009

kožené kreslo, hnedej farby

nezistené

1010

kožená sedačka, hnedej farby

nezistené

1011

drevený konferenčný stolík hnedej farby

nezistené

1012

masívny kancelársky stôl so 6 zásuvkami - hnedý, drevo

nezistené

1013

luster so 6 hlavami s prevedením kov, sklo, drevo

nezistené

1014

bordový koberec s bodkovaným vzorom

nezistené

1015

kožené kreslo čiernej farby

nezistené

1016

kožené kreslo čiernej farby

nezistené

1017

kožená sedačka, čiernej farby

nezistené

1018

stolík čiernej farby s odkladacím priestorom

nezistené

1019

plynový ohrievač na propán bután značky PATIO HEATER

nezistené

1020

taburetka čierna - látková

nezistené

1021

drevená skrinka na topánky

nezistené

1022

drevená skrinka na topánky

nezistené

1023

drevená skrinka na topánky

nezistené

1024

drevená skrinka na topánky

nezistené

1025

drevená skrinka na topánky

nezistené

1026

drevená skrinka na topánky

nezistené

1027

drevená skrinka na topánky

nezistené

1028

drevená skrinka na topánky

nezistené

1029

drevená skrinka na topánky

nezistené

1030

drevená skrinka na topánky

nezistené

1031

drevená skrinka na topánky

nezistené

1032
1033

drevená dvojdverová skriňa na kabáty, s čiernou farbou na bočných
stranách
štvordielny drevený tmavý skriňový set kombinovaný dvoma
dvojdverovými skrinkami, skrinkou s troma zásuvkami a kovovými
rúčkami a skrinka so sklenenými dvojitými dvierkami

nezistené
nezistené

1034

nástenný obraz s motívom New York

nezistené

1035

nástenný obraz s motívom New York

nezistené

1036

nástenný obraz s motívom Rio de Janeiro

nezistené

1037

nástenný obraz s motívom Rio de Janeiro

nezistené

1038

nástenný obraz s motívom Paris

nezistené

1039

nástenný obraz s motívom Paris

nezistené

1040

nástenný obraz s motívom deti s kvetmi

nezistené

1041

nástenný obraz s motívom deti s kvetmi

nezistené

1042
1043
1044

drevená trojdielna skriňa s dverami hnedej farby s bielou farbou na
bočných stranách
dvanásťdielna uzamykateľná skriňa na štatstvo hliníkovej konštrukcie,
bordovej farby
neotočná stolička bordovej farby

nezistené
nezistené
nezistené

Deň vydania: 25.11.2016
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
opotrebované
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
opotrebované
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
opotrebované
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30,00 €
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30,00 €
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10,00 €
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10,00 €
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Deň vydania: 25.11.2016
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť

1045

bezpečnostná skrinka značky TASSAT

nezistené

1046

pár pingpongových rakiet spolu s piatimi pingpongovými loptičkami

nezistené

1047

pár pingpongových rakiet spolu s piatimi pingpongovými loptičkami

nezistené

1048

stolové hodiny s kovovom vyhotovení (imitácia bronzu a mramoru)

nezistené

1049

štvordielny drevený robusný nábytkový set hnedej farby s dvoma
sklenenými vitrínami

nezistené

1050

drevená skriňa, uzamykateľná

nezistené

1051

jednodielna menšia drevená skrinka

nezistené

1052

mikrovlnná rúra značky VIBOCOLD

nezistené

1053

mrenosný mraziaci box značky ELECTROLUX

nezistené

1054

drevený stôl hnedej farby

nezistené

opotrebované

1055

tlačiareň značky EPSON, model LX-300 + II

nezistené

poškodené

1056

CRT monitor značky DAEWOO, bielej farby

nezistené

1057

dvojdielna drevená skrinka, tmavohnedej farby, malá, s kovovými
rúčkami

nezistené

1058

dvojdielna drevená skrinka, tmavohnedej farby, veľká, bez rúčiek

nezistené

1059

kovová regálová konštrukcia hnedej farby s policami

nezistené

1060

kovová regálová konštrukcia hnedej farby s policami

nezistené

opotrebované
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť

bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť

20,00 €
10,00 €
10,00 €
30,00 €
90,00 €
20,00 €
15,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €
10,00 €
20,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €

Peňažná pohľadávka
Poradové
Dlžník
číslo

Právny dôvod vzniku

Celková suma

Súpisová
hodnota

1061

hotovosť v pokladni
spoločnosti úpadcu,
nevydaná správcovi

50 986,00 €

50 986,00 €

Juraj Behinský, Bazovského 4, Nitra

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K026820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUŽA NR
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská /Zelokvet/ ., 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 365 934
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2016/S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32L/9/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

G
&
B
KONKURZY
A REŠTRUKTURALIZÁCIE,
k.s.,
správca
úpadcu:
RUŽA NR, s.r.o.,
Bratislavská /Zelokvet/ ., 949 01 Nitra, IČO : 44 365 934, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd.:
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Deň vydania: 25.11.2016

Bratislavská /Zelokvet/ ., 949 01 Nitra, IČO : 44 365 934, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd.:
Sro, vl. č.: 22959/N oznamuje zaktualizovanie súpisu oddelenej podstaty úpadcu, ktorý bol zverejnený v OV č.
179/2016 dňa 19.09.2016 pod K021395
Poradové
číslo

Rok
výroby

Popis hnuteľnej veci

Stav
opotrebovanosti

Súpisová
hodnota

Nákladné vozidlo značky MAN TGA 26.430, typ H18, Výrobné číslo:
2005
nepojazdné
7.800,- Eur
WMAH18ZZX5W060892, Evidenčné číslo: NR379FD
Súp.zložka 783 tvorí oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa DVOŘÁK TRUCK-SERVIS s.r.o., so sídlom Karlov 1119, Velké Meziříčí,
Česká republika, IČO: 2 461 587
783

Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 596

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K026821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUŽA NR
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská /Zelokvet/ ., 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 365 934
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2016/S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

G
&
B
KONKURZY
A REŠTRUKTURALIZÁCIE,
k.s.,
správca
úpadcu:
RUŽA NR, s.r.o.,
Bratislavská /Zelokvet/ ., 949 01 Nitra, IČO : 44 365 934, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd.:
Sro, vl. č.: 22959/N oznamuje zaktualizovanie súpisu oddelenej podstaty úpadcu, ktorý bol zverejnený v OV č.
179/2016 dňa 19.09.2016 pod K021397
Poradové
číslo

Rok
výroby

Popis hnuteľnej veci

Stav
opotrebovanosti

Súpisová
hodnota

Nákladné vozidlo značky CITROEN Berlingo 1.6 HDI Confort, Výrobné číslo:
1
2008
nepojazdné
VF7GJ9HXC8J084775, Evidenčné číslo: NR333HE
400,00 €
Súp.zložka 784 tvorí oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa Consumer Finance Holding, a.s., so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01
Kežmarok, IČO: 35 923 130
784

Číslo zabezpečenečj pohľadávky v zozname pohľadávok: 541

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K026822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUŽA NR
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská /Zelokvet/ ., 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 365 934
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2016/S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.11.2016

32K/9/2016
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie zmeny bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:

G
&
B
KONKURZY
A REŠTRUKTURALIZÁCIE,
k.s.,
správca
úpadcu:
RUŽA NR, s.r.o.,
Bratislavská /Zelokvet/ ., 949 01 Nitra, IČO : 44 365 934, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd.:
Sro, vl. č.: 22959/N oznamuje zmenu účtu, pričom starý účet, ktorý zverejnila podaním v OV č. 135/2016 pod
K 016418 predchádzajúca správkyňa JUDr. Petra Štofková sa ruší a zverejňuje sa nový účet úpadcu v tvare IBAN:
SK74 1100 0000 0029 4802 8410 vedený v Tatra banka, a.s. a týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR
oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že
kauciu vo výške 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, sú
povinní zložiť na vyššie uvedené číslo účtu, a to najneskôr do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok.

G & B 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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