Obchodný vestník 32/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.02.2016

K003369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Mandela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ptičie 54, 067 41 Ptičie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K 11/2014 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K 11/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

doplnenie súpisu všeobecnej podstaty :
súp. pol. 2 - nájomné za vozidlo Seat Ibiza, ev.č. HE 527 AT
popis : nájomné za 07-10/2015
súpisová hodnota : 105,- EUR (07/15 - 30,- €, 08/15 - 30,- €, 09/15 - 30,- €, 10/15 - 15,- €)
deň zapísania do súpisu : 29.1.2016

súp. pol. 4 - príjmy v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
popis : zrážka za 04, 07 - 11/15
súpisová hodnota : 417,25 EUR (04/15 - 68,56 €, 07/15 - 69,11 €, 08/15 - 68,13 €, 09/15 - 75,19 €, 10/15 - 68,13
€, 11/15 - 68,13 €)
deň zapísania do súpisu : 29.1.2016
dôvod zapísania majetku : §72 ods. 2 zák. 7/2005 Z.z.

K003370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Mindoková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 711/19, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K 72/2015 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K 72/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

súp. pol. 1 - iná majetková hodnota
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popis : nespotrebovaný preddavok
súpisová hodnota : 663,88 EUR
deň zapísania do súpisu : 10.2.2016
dôvod zapísania majetku : majetok úpadcu
spoluvlastnícky podiel : 1/1

súp. pol. 2 - peňažná pohľadávka
popis : finančný dar
súpisová hodnota : 1.000,- EUR
deň zapísania do súpisu : 10.2.2016
dôvod zapísania majetku : majetok úpadcu
spoluvlastnícky podiel : 1/1

súp. pol. 3 - hnuteľné veci
1/ televízor ORAVA LED, r.v. 2013, SH - 170,- EUR
2/ televízor LED TV, r.v. 2014, SH - 270,- EUR
3/ digitálny fotoaparát, r.v. 2006, SH - 210,- EUR
4/Samsung Galaxy telefón, r.v. 2014, SH - 220,- EUR
5/ kombinovaný sporák, r.v. 2012, SH - 190,- EUR
6/ X BOX - play station, r.v. 2014, SH - 150,- EUR
7/ dámske hodinky, r.v. 2012, SH - 100,- EUR
8/ bicykel, r.v. 2008, SH - 50,- EUR
9/ mikrovlnná rúra, r.v. 2014, SH - 40,- EUR
10/ priklepová vŕtčka PSB, r.v. 2014, SH - 20,- EUR
11/ dámsky bicykel, r.v. 2013, SH - 190,- EUR
12/ tlačiareň, r.v. 2013, SH - 50,- EUR
13/ tablet, r.v. 2014, SH - 70,- EUR
14/ tablet - 2ks, r.v. 2013, SH - 120,- EUR
15/ tablet, r.v. 2012, SH - 50,- EUR
16/ zepter biolampa, r.v. 2008, SH - 350,- EUR
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stav : používané, opotrebované
súpisová hodnota : 2.250,- EUR
deň zapísania do súpisu : 10.2.2016
spoluvlastnícky podiel : majetok v BSM 1/2
dôvod zapísania majetku : majetok úpadcu
poznámka : majetok v BSM s úpadcom Branislav Mindok, nar. 21.10.1973, č.k 2K 73/2015, zapísaný v súpise
majetku a zverejnený v OV č. 19/2016 dňa 29.1.2016 správkyňou JUDr. Lenkou Jamnickou, Volgogradská 9/A,
Prešov, ktorý podlieha vysporiadaniu BSM

K003371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Mandela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ptičie 54, 067 41 Ptičie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K 11/2014 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K 11/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

V konkurznej veci úpadcu Daniel Mandela, Ptičie 54, bol v OV č. 27/15, OV č. 89/15, OV č. 173/15 doplnený
súpis všeobecnej podstaty o zrážky zo mzdy úpadcu za mesiace 12/2014, 01/15, 05-06/2015, ktorý opravujem vo
výške súpisovej hodnoty na
popis : zrážka za 12/2014
súpisová hodnota : 35,- EUR
popis : zrážka za 01/2015
súpisová hodnota : 68,29 EUR
popis : zrážka za 05/2015
súpisová hodnota : 68,13 EUR
popis : zrážka za 06/2015
súpisová hodnota : 68,74 EUR
deň zapísania opravenej SH do súpisu : 29.1.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zadako spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 650, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 714 077
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Štefánikova 17, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/71/2014S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/71/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie ponukového konania
Ing Emil Čerevka, správca dlžníka Zadako spol. s.r.o. so sídlom Popradská 650,059 52 Veľká Lomnica , IČO:
35 714 077 oznamuje (ďalej len ako „Úpadca“), v zmysle súhlasu Zástupcu veriteľov na odpredaj majetku
tvoriaceho oddelenú podstatu SLSP a.s. ,kterého presná špecifikácia je uvedená v súpise majetku oddelenej
podstaty uverejnená v OV č. 147/2015 dňa 3.8.2015 a v OV 194/2015 dňa 9.10.2015 zverejňuje Oznam o IV. kole
verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu patriaceho do oddelenej podstaty za nasledovných
podmienok:
1. Speňaženie je realizované v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR formou ponukového
konania zverejnením ponuky v OV.
2. Jednotlivé súpisové zložky majetku sa predávajú ako súbor hnuteľných vecí.
3. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr v lehote do 10 dní odo dňa zverejnenia
tohto v Obchodnom vestníku.
4. Ponuka záujemcu musí byť doručená v zalepenej obálke s označením "KONKURZ – 1K/71/2014
NEOTVÁRAŤ“ a musí byť doručená na adresu kancelárie správcu Štefánikova 17, 066 01 Humenné
5. Záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja a do ukončenia
ponukového konania nie je oprávnený svoju ponuku meniť alebo vziať späť.
6. Ponuka záujemcu musí obsahovať nasledovné údaje:
· · presné označenie záujemcu (PO a FO podnikatelia - obchodné meno, sídlo/miesto
podnikania, IČO, FO nepodnikateľ - meno a priezvisko, trvalé bydlisko, príp. prechodné
bydlisko, rodné číslo),
· · označenie predmetu kúpy:
·
·

Súbor hnutelný vecí
kúpna cena

· · aktuálny výpis z OR alebo ŽR nie starší ako 30 dní, u FO nepodnikateľov - fotokópia OP,
· · doklad o zaplatení preddavku na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 50%, ktorý preddavok musí
byť pripísaný na účet správcu č. 167443532/0200 najneskôr do dňa ukončenia ponukového
konania,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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· · vyhlásenie záujemcu, že voči úpadcovi nemá záväzky,
· · súhlasné vyhlásenie záujemcu, že ak odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, je povinný zaplatiť
zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ponúkanej kúpnej ceny, ktorá bude príjmom do všeobecnej
podstaty úpadcu; Správca je oprávnený použiť na zaplatenie zmluvnej pokuty pomernú časť
kúpnej ceny (preddavok),
· · ponuka záujemcu musí byť riadne podpísaná oprávnenou osobou a datovaná,
7. Záujemcovia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na ponukovom konaní.
8. Vyhodnotenie ponúk :
· · na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi riadne a včas, alebo ktorá nebola označená
požadovaným spôsobom, alebo ktorá neobsahuje požadované náležitosti sa neprihliada,
· · správca v termíne do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk otvorí obálky a vyhodnotí ponuky, o čom
vyhotoví úradný záznam a predloží SLSP a.s k odsúhlaseniu a určeniu víťaza.
· · víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil ponukové podmienky a
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu; ak budú doručené zhodné ponuky, správca vyzve dotknutých
záujemcov na zvýšenie ponúk v lehote určenej správcom. V takom prípade sa víťazom
ponukového konania ten záujemca, ktorý v požadovanej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu
cenu,
· · správca si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky z dôvodu ich neakceptovateľnej výšky,
· · neúspešným záujemcom správca vráti zaplatené preddavky na kúpnu cenu v lehote do 10
dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
9. Obhliadka predmetu kúpy záujemcom sa uskutoční podľa potreby na základe predchádzajúcej
telefonickej dohody so správcom na tel. čísle 0915858289.

Správca odpredá hnuteľný majetok ako celok.

Názov

Počet

Intelligent Business GSM Alarm Systém

1

GSM Home Auto-dial Alarm Systém

1

Nokia Travel Charger

2
18
1

Krabica pre ZadaCOM 3G+ C 172x141x38
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MODULBOX DIN 5M H53

2

PG 7 ECO Vývodka PG7+tesnenie a matica, PA, IP67, sivá 3,5-6mm

60
60
0

DSP 09,5 LCBSBM Dištančný stĺpik 9,5mm lepiaci PA D 3,2mm
Air Card 880E Telstra Turbo 7 Series Express Card

15

Svorkovnica do DPS 1,5mm2 P5 17,5A 10P 35/M/L

10

Air Card 880

5

USB 306 modem HSPA+

3

USB 307 Sierra Wireless

5
10
0

Jump-OF RD Jumper RM2, 54 červený Au
M95 R2.0 Quad-Band GSM/GPRS SMT module, TCP/IP, 19,9x23,6x2,65r

1

KM100A Krabička ABS 17x46x73mm čierna

2

KM98 Krabička ABS 13x45x55mm čierna

2

BL 12896A WRNHn OLED modul 128x96 bodov biely 33,0x26,8mm

2

BL 9664A ERNHn OLED modul 96x64 bodov žltý 29x21mm

2

DFCB2881MLDJ IO Murata

2

IO ISL55008IEZ Intersil

10

ISL55010IEZ IO Intersil

10

Krabička ABS, Handheld 80x165x28mm sivá

1

KL130 Kliešte štikacie precízne + pružina do 0,8mm 130mm modré

1

Evaluation Module for CC1150 868Mhz, Board, Antenna

1

Plus board 4.3" TFT display, Bezel mount.Kit

1

UC15-E-TE-A 3G module on board

1

Alpha-TRX 433 radiový modul

2

CAN4311714002454K Yageo

2

Membránová pumpa IKS

MP200EC-LC

1

Membránová pumpa IKS

MP500EC-LC

1

ULN 2803 AP 8xDarlington 0,5A/50V DIP18

5

Zálohový zdroj 12V/400mA BP-12

1

Závesy na kryt pre 1 krabicu 654.0085

1

Zenerova dioda 5,6V/1,3W, DO41

25
15
0

Krabica 137 x 90 x 34 mm 3.vrstvová vl. Lepenka
GSM anténa magnetická 3dB SMA Male, 2,5m, RG174

1

GSM anténa magnetická 3dB SMA Male, 5m, RG174

1

GSM anténa 3dB FME Female, 2,5m, RG174

1

GSM anténa magnetická 5dB SMA Male, 2,5m, RG174

1

GSM anténa magnetická 5dB SMA Female, 2,5m, RG174

1

GSM anténa magnetická 5dB SMA Male, 5m, RG174

1
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GPS Anténa 2J410B-500RG174-C43G MCX Male gold, 5m, RG174

2

GPS Anténa 2J410M SMA Male, 2,5m, RG174

2

GPS Anténa 2J410PB SMA Male, 2,5m, RG174

1

Anténa 2J420B 2x SMA Male, RG174, 2,5m

1

Anténa 2J431MP SMA Male, 2,5m, RG174

2

GSM anténa 2,25dB MC card Male, 2,5m, RG174

10

Anténa 2J510 SMA Male

2
0,2
0

UNITRONIC LIYY 4x0,14mm2 100m Kábel netienený 4žil. D=3,6mm
Router

1

Router

2

KP39 Krabička PS 20x40x50mm čierna

2
0,4
0
10
0

LIYY 2x0,25mm2 Unitronic 100m Kábel netienený 2žil. D=3,8mm
Dióda usmerňovacia 1A/1000V SMA - DO214AC
USB kábel pre BandLuxe C100

3
30
0

NSK 25-0 Kontakt krimpovací pre NSG 2,54mm
KM3 Krabička PS 18x45x28mm

2

KM57 Krabička PS 17x35x65mm

2

KP49A Krabička PS 18x49x64mm

2

SK 310 SMA Dióda Schottky 3A/100V SMA

40

Krabička ABS 117,23x78,97x24mm čierna/sivá

1

GSM modul SIM300DZ

8

Šnúra/redukcia USB/RS232, 3,3V

1

272 3,0x0,50x50 Skrutkovač ESD plochý 3,0x50mm, 145mm

1

272 4,0x0,80x60 Skrutkovač ESD plochý 4,0x60mm, 170mm

1

napájací kábel 230V pre CelleBrite

1

Krabička AL 111x82x40mm natural

1

SS4-MDK10/40 10ML/40G Spájk. pasta cartrige

1

EI transformátor do DPS HAHN BV EI 303 2095 (2x7,5)

1

EDGE USB modem 610C

6

EDGE Wireless Data Card 618U+
Tlačidlo ANTIVANDAL IP65 D=19mm 48Vdc/125mA

1

Krabička plastová KP32

8

LCM graf. 98x64 34x28mm I2C

1

AUTOPOJISTKA RL 10A
AUTOPOJISTKA RL 15A

0
0

320N 5,5x1,0x125 skrutkovač plochý izolovaný 1000V AC, 243mm

1

Reproduktor piezo 400Hz-20kHz 680Ohm 83dB

1

Reproduktor piezo 200Hz-20kHz 266Ohm 84dB

1
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Auto nabíjačka pre TW-EA511

2

Merlin U740 HSDPA
Merlin U740 HSDPA

2

LCM graf. 98x64 34x28mm I2C, LED Biele

1

Stabilizátor LDO regulovateľný 3A TO263-5

1

DCBT-24N-PA modul2,4GHz 32x10mm

1

ATMEGA324P-20AU IC MCU AVR 32K Flash TQFP44

5

Lepiaca pištoľ 40W, 170C, 11mm

1

MAX 1555 EZK+T USB-powered LiPo nabíjací obvod SOT23-5

6

Náhradní hrot SOLOMON SR-G5

1

Náhradní pájecí ručka PROSKIT 508-351N-IRON

2

BTM-112 Bluetooth modul Class2, 15x25mm SPP

2

IO Senzor zrýchlenia 3 AXIS LGA-14

4

Zosilnovač pre ker. reproduktory SCS, SPS 20Vpp

1

AT MEGA 324PA-AU MCU AVR 1,8-5,5V ,32K Flash 20MHz TQFP44

2

SIM900D GSM modul GPRS class 10, Quadband SMD

3

Záložná batéria k Auto alarmu

6

1555JF42GY Krabička ABS 159x91x62mm IP 67 sivá, s prírubou

1

M33 Quad-band GSM/GPRS 100-pin B2Bmodule with CMOS cam. interface

1

EVB KIT for 100-pin M33 B2B module + camera

1

OLED modul 128x32 bodov 29,8x15,4mm

2

KPZ1A Krabička PS 24x47x66mm čierna

2

Data Card bandluxe C100
Data Card bandluxe C100

1

BandLuxe C320 3,5G USB modem HSPA+

4

BandLuxe R300 Series 3,57G WCDMA HSPA Data Terminal, HSPA+ router

1

USB modem BandLuxe C180

1

Krabička univerzálna z ABS 48x42x22mm, uzamykatelná

1

Krabička univerzálna z ABS 45x28x18mm, uzamykatelná

1

Cable kit UME36-PRO

3

Cable 01

1

Cable 13

2

Cable 41

2

Cable 60

2

Cable 63

2

Cable 64

1

Cable 89

2

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

8

k
s
1
k
4
s
0
k
s
k
s
k
s
k
s
k
s
k
s
k
s
k
s
k
s
k
s
k
s
k
s
k
s
k
s
k
s
k
s
k
s
k
s
k
s
k
s
k
s
k
s
k
s
k
s
k
s
k
s
k
s
k
s
k
s
k
s
k
s
k
s
k
s
k
s
k
s

Obchodný vestník 32/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.02.2016

Cable 92/82

2

Cable 96

1

Mini USB PC cable

3

Anténa AO-AGSM-FMER

1

Anténa AO-AGSM-FMEV

1

Anténa AO-AGSM-SMAV
Redukcia SMA Male - SMA Female

3

Tiesňové tlačítko NO/NC kontakt - Panic button

9

Krabička ATS1644 pre Gecon Lite Plus

5

Auto nabíjačka pre router 431R

5

Auto alarm Z1

na testovanie

1

Auto alarm Z1
Držiak na stenu pre Mini alarm Wandhalter-Set B5111307, ARC 110
Náhradná batéria do Mini alarmu
BD9251FV-E2 obvod

5

Krabička BS 400 F-7035

3

Key finder BS-D1089

9

Redukcia C23-010-C05 RG174 MMCX Male priamy FME Male Bluckhead 10c
Redukcia C44-0065-C27 RG174 MMCX Male SMA Female 6,5cm

3

Redukcia C44-010-C39 RG174 MMCX Male 90st. FME Male B/H 10cm
CS-17 Modem USB Nokia

1

CS-17 Modem USB Nokia

4

Smart Wristband Bracelet - Sports & Sleep Tracking, Bluetooth 4.0, 3D sensor,
elektromer 1F na DIN lištu jednofázový T228 digitálny

5

Dialkový vysielač, príjmač pre Mini alarm
Huawei E5830 MiFi

1

Huawei router E961

1

E-clamp T-1 600V; 1,8kv; 3AMP 0,2-05 (27-20)
E-clamp T-2 600V; 6kv; 10AMP 0,6-1,0 (19-17)
E-clamp T-3 600V; 9kv; 15AMP 1,25-2,0 (16-14)
E-clamp T-4 600V; 12kv; 20AMP2,25-3,0 (13-12)

5

E-clamp T-5 600V; 18kv; 30AMP3,25-5,0 (11-10)

5

Esenciálny olej s príchuťou pre elektronický vaporizér

5

GSM modul Ericsson F3307

2

GSM modul Ericsson F3607gw

2

AC-DC adaptér AC:240V DC:9V 550mA 50-60Hz

9

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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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.02.2016

Modem COM G10 CM100 EM21

2

Intelligent GSM Alarm System G10E

1

Intelligent GSM Alarm System G20E

1

GSM modul motorola G24

4

Gecon Lite+ v.4

2

Gecon Lite+ v.4

1

Teltonika GPS/GSM tracker

2

GSM kľúč Lite 3

1

GSM kľúč Profi 2

1

GPRS DTU Router

2

TRACKER GT-3200

2

Akumulátor HAZE 12V/18Ah

1

Krabička Hammond z ABS 17x50x35mm, uzamykatelná – šedá

1

ICIN1990 sensor IC IRS-B340ST02-R1 – Murata

5
1
0
48
4
28
0

AC-DC adaptér WOLF IPS-121000-003 AC:260V DC:12V 60-50Hz 1000mA
Kábel s konektorom 1,1 x 3 x 9mm ; dlžka 1,5m
Kabeláž k Auto alarmu Z1
Príjmač s plávajúcim kódom Keeloq 2 kanály

1

USB kľúč Kingston 128GB - reálne 4GB

2

Vysielač s plávajúcim kódom Keeloq 12 kanálov

1

Vysielač s plávajúcim kódom Keeloq 4 kanále - A,B,C,D

1

QuecTel M10 GSM modul

1

Siemens MC35i

2

GSM modul Sierra Wireless MC8700

1

GSM modul Sierra Wireless MC8755

1

GSM modul Sierra Wireless MC8775

1
3
6

GSM modul Sierra Wireless MC8790
GSM modul Sierra Wireless MC8791V

3

Ovation MC930D

3

Ovation MC930D

1
1
0
1
3

Ovation MC935D
Ovation MC950D
AC-DC adaptér ME120D140 230V 50Hz 28W 1400mA

5

ZTE MF62 Wireless router

1
1
3

HSUPA USB modem-MF636
Desktop Wired/Wireless Network Storage

3

Mini alarm PIML

1

GSM mini alarm Dragon

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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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.02.2016

Mini alarm SIM300DZ; SIM900D GSM mini alarm Dragon

7

Mini alarm T-Mobile

1

GSM modul Nokia 12i RX-2

1

OV7670 30fps VGA Camera Module for Arduino

1

Camera Module with FIFO

1

MODULBOX Panel šedý 5M

3

MODULBOX kryt predli. 5MP05P

6
13
0

Externý PIR senzor k Mini alarmu
Zadako Palivomer - elektronika k hladinomeru

1

Krabička univerzálna 27,5x39,5x18mm, uzamykatelná – čierna

1

Prepínač jázd k Auto alarmu Z1

7

Programovací kábel pre Gecon, Gecon Lite, Gecon Lite +

6

Power socket camera - vypínač na svetlo

1

R100 3,5G UMTS/HSPA WiFi router

1

Modul so 6 relé

1

Transceiver module RFM22-868-S1

4

Riadiaca jednotka k dvojkomorovému Prietokomeru DFM 8EDM

2

Riadiaca jednotka k Prietokomeru EcoFuel OBD

2

GSM/GPRS riadiaca jednotka RKS24

1

Radio transmitter 868MHz RM - 1ZA

6
96
6

Radio transmitter 868MHz RM - 1ZA – DPS
CMOS Camera - 640x480

1

CMOS Camera - 1300x1040

1
2
6

SIM karta
SIM karta

3

SIM karta

3

Siréna k Mini alarmu
UME-36 PRO

2
A-CBK-03-003,A-PWS-General,A-CDR-01-00

1

AC-DC adaptér SUNNY SYS1196-0612-W2E AC:240V DC:12V 0,5A 50-60Hz

8

Sieťový adaptér SYS 1308-2412-W2E

1

RRFQ1-868,35 MHz superhet s krystal. Oscilátorom

2
60
0

Blister Mini alarm – spodok
ZadaCOM 2G, 3G+ blister spodok

2
30
0

Blister Mini alarm – vrch
dd-on modul T-BoxRelay pre BoxN12R TBR-200NN-NNN

1

Tester pre GSM moduly Ericsso 2x anténa, 2x U.Fl, adaptér

1

OEF2218 ES tel/fax GSM

1

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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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.02.2016

Redukcia TS9 - SMA Female pre Air Card 501

3
3
8

masážny strojček Travel Varix Systém
TeleWell ADSL modem/Switch/Firewall/WLAN/3G (option)

2

TeleWell ADSL modem/Switch/Firewall/WLAN/3G (option)

2

Elektronický vaporizér - komplet V103 PCC F

2

Video Transmitter

5
7
0

PCMCIA adaptér XCA-3
ZadaCOM 2G+ modem s adaptérom 1,8 mbps

1
38
6

ZadaCOM 2G+ modem s adaptérom 1,8 mbps
ZadaCOM 3G+ modem s adaptérom 1,8 mbps

2

ZadaCOM 3G+ modem s batériou 3,6 Mbps HSDPA

2
1
6
77
0
1
3

ZadaCOM 3G+ modem s baterkou 1,8 mbps – Option
ZadaCOM 3G+ modem s kapacitorom 1,8 mbps
ZadaCOM 3G+ modem s kapacitorom 21 Mbps HSPA+
ZadaCOM pre Debitel

3
2
6

ZadaCOM RS232 modem s GSM modulom Telit

Diferencny prietokomer

1

ks

Kabel k prietokomeru
Diferencny prietokomer
Kabel k prietokomeru

1
2

ks
ks
ks

181

V Humennom dňa 12.2.2016
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SKP Ing . Emil Čerevka
konkurzný správca

telefonický kontakt: + 421 915 858 289
kontakt pre správy elektronickej pošty cerevkaemil86@gmail.com

K003373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Ivan Soboňa, osoba podnikajúca pod obchodným
menom Ivan Soboňa,
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemčiňany 340, 951 81 Nemčiňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 795 824
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/74/2015 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
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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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.02.2016

Okresný súd Nitra
32K/74/2015
Iné zverejnenie

Oznam o zápise pohľadávky úpadcu: Ivan Soboňa, nar.13.12.1970, bytom Nemčiňany 340, 951 81 Nemčiňany,
osoba podnikajúca pod obchodným menom Ivan Soboňa, Nemčiňany 340, 951 81 Nemčiňany, IČO:47 795 824.
Prihláškou doručenou správcovi dňa 9.2.2016 si veriteľ POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava 811 09,
IČO:35807598, prihlásil nárok spolu vo výške 1.649,51 eur. Pohľadávku zapisujem do zoznamu pohľadávok
v súlade s § 28 ods.3 ZoKR. JUDr. Kamil Beresecký, komplementár PSD, k.s., SKP úpadcu

K003374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Railway Casted Components a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 607 901
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, st.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/14/2015 S1335
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/14/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jozef Jaroščák st. správca konkurznej podstaty Railway Casted Components a.s., Štefánikova 887/53, 058
01 Poprad, IČO: 46 607 901, sp.zn.: 1K/14/2015 oznamuje, že po základnej 45 dňovej prihlasovacej lehote od
vyhlásenia konkurzu mu bola doručená dňa 11.02.2016 prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: SAND
TEAM, spol. s r.o., Holubice 331, 683 51 Holubice,
Česká republika, IČO: 25340441:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Poradové číslo prihlášky pohľadávky 1
Celková suma prihlásených pohľadávok 2.225,00 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140190 za dodaný tovar.
Poradové číslo prihlášky pohľadávky 2
Celková suma prihlásených pohľadávok 2.128,12 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140193 za dodaný tovar.
Poradové číslo prihlášky pohľadávky 3
Celková suma prihlásených pohľadávok 519,06eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140194 za dodaný tovar.
Poradové číslo prihlášky pohľadávky 4
Celková suma prihlásených pohľadávok 2.613,35 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140196 za dodaný tovar.
Poradové číslo prihlášky pohľadávky 5
Celková suma prihlásených pohľadávok 1.077,90 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140198 za dodaný tovar.
Poradové číslo prihlášky pohľadávky 6
Celková suma prihlásených pohľadávok 1.531,36 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140199 za dodaný tovar.
Poradové číslo prihlášky pohľadávky 7
Celková suma prihlásených pohľadávok 644,00 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140201 za dodaný tovar.
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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·
·
·
·
·
·
·
·

Poradové číslo prihlášky pohľadávky 8
Celková suma prihlásených pohľadávok 2.079,13 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140214 za dodaný tovar.
Poradové číslo prihlášky pohľadávky 9
Celková suma prihlásených pohľadávok 2.081,58 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140220 za dodaný tovar.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Poradové číslo prihlášky pohľadávky 10
Celková suma prihlásených pohľadávok 5.300,00 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140221 za dodaný tovar.
Poradové číslo prihlášky pohľadávky 11
Celková suma prihlásených pohľadávok 2.090,36 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140223 za dodaný tovar.
Poradové číslo prihlášky pohľadávky 12
Celková suma prihlásených pohľadávok 1.576,46 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140229 za dodaný tovar.
Poradové číslo prihlášky pohľadávky 13
Celková suma prihlásených pohľadávok 1.024,59 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140232 za dodaný tovar.
Poradové číslo prihlášky pohľadávky 14
Celková suma prihlásených pohľadávok 561,29 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140237 za dodaný tovar.
Poradové číslo prihlášky pohľadávky 15
Celková suma prihlásených pohľadávok 3.196,58 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140243 za dodaný tovar.
Poradové číslo prihlášky pohľadávky 16
Celková suma prihlásených pohľadávok 8.360,00 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140246 za dodaný tovar.
Poradové číslo prihlášky pohľadávky 17
Celková suma prihlásených pohľadávok 1.569,08 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140252 za dodaný tovar.
Poradové číslo prihlášky pohľadávky 18
Celková suma prihlásených pohľadávok 1.057,19 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140258 za dodaný tovar.
Poradové číslo prihlášky pohľadávky 19
Celková suma prihlásených pohľadávok 300,00 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140269 za dodaný tovar.
Poradové číslo prihlášky pohľadávky 20
Celková suma prihlásených pohľadávok 8.360,00 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140272 za dodaný tovar.

Deň vydania: 17.02.2016

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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Deň vydania: 17.02.2016

Poradové číslo prihlášky pohľadávky 21
Celková suma prihlásených pohľadávok 1.055,96 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140280 za dodaný tovar.
Poradové číslo prihlášky pohľadávky 22
Celková suma prihlásených pohľadávok 0,00 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140183 za dodaný tovar.
Poradové číslo prihlášky pohľadávky 23
Celková suma prihlásených pohľadávok 980,00 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140187 za dodaný tovar.

Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii.
V Bardejove dňa 11.02.2016

K003375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Wolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 61, 906 31 Hlboké
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/31/2014/S1226
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/31/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

V konkurznej veci úpadcu Roman Wolf, nar. 16.12.1981, bytom 906 31 Hlboké č. 61, vedenej na Okresnom súde
Trnava pod sp. zn. 36K/31/2014, správca Ing. Miriam Šefčíková, PhD. (č. správcu S1226) so sídlom kancelárie
Podjavorinskej 37/1, Trnava, týmto v súlade s ust. § 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že v predmetnej veci zostavila
zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
oddelenej podstaty, pričom v tejto súvislosti správca rovnako oznamuje svoj zámer v zákonnej lehote, t.j. do 45 dní
od uplynutia lehoty na podanie námietok zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
Poučenie: V zmysle ust. § 96 ods. 3 ZKR 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.
V Trnave, dňa 10.02.2016

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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K003376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Wolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 61, 906 31 Hlboké
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/31/2014/S1226
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/31/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

V konkurznej veci úpadcu Roman Wolf, nar. 16.12.1981, bytom 906 31 Hlboké č. 61, vedenej na Okresnom súde
Trnava pod sp. zn. 36K/31/2014, správca Ing. Miriam Šefčíková, PhD. (č. správcu S1226) so sídlom kancelárie
Podjavorinskej 37/1, Trnava, týmto v súlade s ust. § 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že v predmetnej veci zostavila
zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
všeobecnej podstaty, pričom v tejto súvislosti správca rovnako oznamuje svoj zámer v zákonnej lehote, t.j. do 45 dní
od uplynutia lehoty na podanie námietok zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
Poučenie: V zmysle ust. § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor/ zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená
do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
rozsahu určenom správcom.
V Trnave, dňa 10.02.2016

K003377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Škrab
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 2515/3, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/77/2015 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/77/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Por.č.

Súpisová
zložka

Číslo
parcely
EKN

Druh
pozemku

Výmera

Štát

Obec

Okres

Kat.
územie

List
vlastníctva

Spoluvl.
podiel

Súpisová
Dôvod/Deň
hodnota
zapísania
majetku v
majetku
EUR

1

pozemok

97

Orná
pôda

2950 m2

SR

Svidník

Svidník

Svidník

480

117/4500

19,94

§
67
ods.1/a
ZKR
12.02.2016

2

pozemok

133

Orná
pôda

2185 m2

SR

Svidník

Svidník

Svidník

480

117/4500

14,77

§
67
ods.1/a
ZKR
12.02.2016
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3

pozemok

135/1

Orná
pôda

5377 m2

SR

Svidník

Svidník

Svidník

480

117/4500

36,34

§
67
ods.1/a
ZKR
12.02.2016

4

pozemok

198

Orná
pôda

3730 m2

SR

Svidník

Svidník

Svidník

480

117/4500

25,21

§
67
ods.1/a
ZKR
12.02.2016

5

pozemok

226/1

Orná
pôda

4341 m2

SR

Svidník

Svidník

Svidník

480

117/4500

29,35

§
67
ods.1/a
ZKR
12.02.2016

6

pozemok

254

Orná
pôda

1535 m2

SR

Svidník

Svidník

Svidník

480

117/4500

10,38

§
67
ods.1/a
ZKR
12.02.2016

306

Orná
pôda

2103 m

2

14,22

§
67
ods.1/a
ZKR
12.02.2016

337

Orná
pôda

4980 m

2

33,66

§
67
ods.1/a
ZKR
12.02.2016

386

Orná
pôda

1737 m

2

11,74

§
67
ods.1/a
ZKR
12.02.2016

389

Orná
pôda

2

4,14

§
67
ods.1/a
ZKR
12.02.2016

2365 m

7

8

9

10

pozemok

pozemok

pozemok

pozemok

SR

SR

Svidník

Svidník

Svidník

Svidník

Svidník

Svidník

Svidník

Svidník

Svidník

Svidník

Svidník

480

480

480

480

117/4500

117/4500

117/4500

117/4500

SR

Svidník

Svidník

Svidník

480

117/4500

15,99

500 m2

SR

Svidník

Svidník

Svidník

480

117/4500

3,38

§
67
ods.1/a
ZKR
12.02.2016

Orná
pôda

884 m2

SR

Svidník

Svidník

Svidník

480

117/4500

5,98

§
67
ods.1/a
ZKR
12.02.2016

503

Orná
pôda

1166 m2

SR

Svidník

Svidník

Svidník

480

117/4500

7,88

§
67
ods.1/a
ZKR
12.02.2016

pozemok

519

Orná
pôda

2799 m2

SR

Svidník

Svidník

Svidník

480

117/4500

18,92

§
67
ods.1/a
ZKR
12.02.2016

pozemok

562

Orná
pôda

737 m2

SR

Svidník

Svidník

Svidník

2060

117/4500

4,98

§
67
ods.1/a
ZKR
12.02.2016

219

Orná
pôda

14,45

§
67
ods.1/a
ZKR
12.02.2016

287

Orná
pôda

49,95

§
67
ods.1/a
ZKR
12.02.2016

11

pozemok

419

12

pozemok

424/1

Orná
pôda

13

pozemok

459

14

pozemok

15

16

18

SR

Svidník

§
67
ods.1/a
ZKR
12.02.2016

Orná
pôda

17

612 m

SR

pozemok

pozemok

2

1482 m

2

5123 m

2

SR

SR

Svidník

Svidník

Svidník

Svidník

Svidník

Svidník

2231

2231

3/80

3/80
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19

pozemok

312

Orná
pôda

4205 m2

SR

Svidník

Svidník

Svidník

2231

3/80

41,00

§
67
ods.1/a
ZKR
12.02.2016

20

pozemok

737

Orná
pôda

1446 m2

SR

Svidník

Svidník

Svidník

2231

3/80

14,10

§
67
ods.1/a
ZKR
12.02.2016

794

Orná
pôda

4316 m

2

42,08

§
67
ods.1/a
ZKR
12.02.2016

873

Orná
pôda

1854 m

2

18,07

§
67
ods.1/a
ZKR
12.02.2016

1094

Orná
pôda

1021 m

2

9,95

§
67
ods.1/a
ZKR
12.02.2016

2600 m

2

SR

Svidník

Svidník

Svidník

2231

3/80

25,35

§
67
ods.1/a
ZKR
12.02.2016

21

22

23

pozemok

pozemok

pozemok

SR

SR

SR

Svidník

Svidník

Svidník

Svidník

Svidník

Svidník

Svidník

Svidník

Svidník

2231

2231

2231

3/80

3/80

3/80

24

pozemok

1158

Orná
pôda

25

pozemok

1211

Orná
pôda

2031 m2

SR

Svidník

Svidník

Svidník

2231

3/80

19,80

§
67
ods.1/a
ZKR
12.02.2016

26

pozemok

1263

Orná
pôda

2974 m2

SR

Svidník

Svidník

Svidník

2231

3/80

29,00

§
67
ods.1/a
ZKR
12.02.2016

27

pozemok

632

Orná
pôda

94 m2

SR

Svidník

Svidník

Svidník

2296

3/80

0,92

§
67
ods.1/a
ZKR
12.02.2016

28

pozemok

135/2

Orná
pôda

255 m2

SR

Svidník

Svidník

Svidník

2929

117/4500

1,72

§
67
ods.1/a
ZKR
12.02.2016

29

pozemok

226/2

Orná
pôda

26 m2

SR

Svidník

Svidník

Svidník

2929

117/4500

0,18

§
67
ods.1/a
ZKR
12.02.2016

30

pozemok

424/2

Orná
pôda

4365 m2

SR

Svidník

Svidník

Svidník

2929

117/4500

29,51

§
67
ods.1/a
ZKR
12.02.2016

Por.č.

Súpisová
zložka

Číslo
parcely
CKN

Druh
pozemku

Štát

Obec

Okres

Kat.
územie

List
vlastníctva

Spoluvl.
podiel

Súpisová
Dôvod/Deň
hodnota
zapísania
majetku v
majetku
EUR

31

pozemok

3380/25

Zastavané
plochy a 109 m2
nádvoria

SR

Svidník

Svidník

Svidník

3418

117/4500

10,00

Výmera

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

Typ súpisovej
Popis
zložky
hnuteľnej veci
majetku

32

Hnuteľná
Osobné vozidlo
vec/súbor
SEAT
LEON, 2006
hnuteľných vecí
EČ PP999BT

Prib. rok Stav
výroby
opotrebovanosti

stredný

Deň vydania: 17.02.2016

Spoluvl.
podiel

Počet
kusov

Súpisová
Cena
za hodnota
kus v EUR majetku
EUR

1/1

1

4.500,00

4.500,00

v

Dôvod/Deň
zapísania
majetku
§ 67 ods.1/a
ZKR
12.02.2016

K003378
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Lukáček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Leváre 820, 908 73 Veľké Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Rozália Mareková
Sídlo správcu:
Lermontovova 9, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/57/2016/1
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/57/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Na základe právoplatného uznesenia Okresného súdu Bratislava I č.6K/57/2015 zo dňa 11.01.2016 o vyhlásení
malého konkurzu na majetok dlžníka: Daniel Lukáček, nar.20.01.1995, bytom Veľké Leváre č.820, 908 73 Veľké
Leváre, zvolávam podľa § 34 ZKR prvú schôdzu veriteľov na deň
17.03.2016 (štvrtok).
Schôdza sa bude konať v kancelárii správcu v Bratislave – Staré Mesto, Lermontovova ul.č.9, od 10,00 hod.
Program schôdze: voľba zástupcu veriteľov
-

informácia o vykonaných úkonoch a stave konania.

Veritelia sú oprávnení podľa § 36 ZKR na prvej schôdzi rozhodnúť o prípadnej výmene správcu.
Jedná sa o tzv. „malý konkurz“ (§ 106 ZKR). Právo zúčastniť sa na schôdzi má každý veriteľ prihlásenej
pohľadávky. Schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi hlasovať.
Právo hlasovať má veriteľ, ktorého pohľadávka bude v čase konania schôdze zistená čo do právneho dôvodu
a vymáhateľnosti. Schôdza veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných veriteľov.
JUDr.Rozália Mareková - SKP

K003379
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Kačmarik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruskov 341, 044 19 Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
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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Spisová značka správcovského spisu: 31K/7/2015 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/7/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Poradové č. 13.
Súpisová zložka majetku: peňažná pohľadávka - zrážka zo mzdy za mesiac január v rozsahu podliehajúcom
konkurzu
Deň zápisu: 12.2.2016
Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu, nadobudnutý po vyhlásení konkurzu
Súpisová hodnota: 683,77-€

K003380
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LUNACO, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 80, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 609 082
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/69/2012 S1636
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/69/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

LexCreditor k.s., so sídlom Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava–Staré Mesto, značka správcu S1636, správca úpadcu
LUNACO, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Vajanského 80, Lučenec 984 01, IČO: 31 609 082 (ďalej len „úpadca“), v
konkurznej veci vedenej Okresným súdom Banská Bystrica, pod sp. zn.: 2K/69/2012 oznamuje výsledok II. kola
dražby majetku úpadcu zverejneného v OV č. 17/2016, kde dražba, ktorá sa uskutočnila dňa 12.02.2016 o 9:30
v zasadacej miestnosti spoločnosti LexCreditor k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto bola vyhodnotená
ako neúspešná.
LexCreditor k.s.

K003381
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Fedor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starozagorská 9, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/12/2010 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/12/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie

Návrh konečného rozvrhu - oprava v písaní
Správca uverejnil v OV č. 27/16 dňa 10.02.2016 návrh rovrhu výťažku, v ktorom došlo k chybe pri uvedení veriteľov
a uznaných súm. Správca uverejňuje správny návrh konečného rozvrhu po opravení chyby v nasledujúcom znení
uspokojenia veriteľov:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Por. č.

Veriteľ
Názov

Ulica

Č. domu Mesto

1.

Babják Marek

Okružná

62

Michalovce 143 058,07 € 143 058,07 € 20 130,75 €

2.

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

Údernícka

5

Bratislava

6 836,27 €

5 838,78 €

821,62 €

3.

Hreha Ladislav Ing.

Haviarska

2

Košice

22 173,54 €

22 173,54 €

3 120,20 €

4.

Orange Slovensko, a.s.

Prievozská

6/A

Bratislava

1 377,68 €

1 376,03 €

193,63 €

5.

DRAŽOBNÍK, s.r.o.

Hviezdoslavova 6

Košice

57 468,07 €

0,00 €

0,00 €

6.

Prvá stavebná poisťovňa, a.s.

Bajkalská

30

Bratislava

1 478,22 €

1 478,22 €

208,01 €

7.

Intrum Justitia Slovakia, s.r.o.

Karadžičova

8

Bratislava

698,12 €

698,12 €

98,24 €

8.

Intrum Justitia Slovakia, s.r.o.

Karadžičova

8

Bratislava

769,20 €

769,20 €

108,24 €

9.

Slovenská konsolidačná, a.s.

Cintorínska

21

Bratislava

214,40 €

214,40 €

30,17 €

10.

Slovenská konsolidačná, a.s.

Cintorínska

21

Bratislava

101,79 €

101,79 €

14,32 €

11.

SPP, a.s.

Mlynské nivy

44/a

Bratislava

682,56 €

0,00 €

0,00 €

12.

Spoločná pokladnica, a.s.

Myslavská

137

Košice

49 149,99 €

49 131,85 €

6 913,70 €

Prihlásené

Uznané

Výťažok

Poznámka

vzal späť

nepodal žalobu

284 007,91 € 224 840,00 € 31 638,88 €

K003382
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivo Chalachan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Třebíčska 1844/20, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/54/2014 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/54/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Stela Wildeová so sídlom na Konštantínovej ul. 6, 1. posch., 080 01 Prešov, ako správkyňa konkurznej
podstaty úpadcu: Iva Chalachana, nar. 07.07.1968, trvale bytom: Třebíčska 1844/20,
066 01 Humenné, (konkurzné podanie vedené na OS PO pod zn.: 2K/54/2014), na základe záväzného pokynu
uloženého oddeleným veriteľov zorganizovala dňa 10.02.2016 o 11.00 hod. –
4. kolo dražby, (oznámenie o konaní dražby zverejnené v OV č. 243/2015 pod K027424).

dátum, miesto a čas vykonania dražby: 10.02.2016, Prešov, ul. Konštantínova 6, č. kanc. 140, o 11.00 hod.
označenie predmetu dražby: byt č.58, na 5 poschodí, vchod č.20, v bytovom dome súpis.č.1844, postavenom na
parcele „C-KN“, 6685/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 943 m2, a spoluvlastnícky podiel na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku 3995/557546, v rozsahu 3995/557546, zapísané na LV
8391, k. ú. Humenné
vydražený bez tiarch, okrem zákonného záložného práva
označenie dražobníka: JUDr. Stela Wildeová, správkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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označenie licitátora: JUDr. Stela Wildeová, správkyňa
cena dosiahnutá vydražením: 14 580,00 € /slovom: štrnásťtisícpäťstoosemdesiat eur/

JUDr. Stela Wildeová, správkyňa

K003383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Vojsovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sady Cyrila a Metoda 18/7-22, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1970
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/34/2015 S 1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/34/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
SKKS, k.s., správca úpadcu: Peter Vojsovič, nar. 17.05.1970, bydlisko: Sady Cyrila a Metoda 18/7-22, 018 51 Nová
Dubnica, týmto s poukazom na § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že dňa 11.02.2016 zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky veriteľa:
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 792 752, v prihlásených sumách 163,05 EUR,
163,05 EUR, 2.572,57 EUR, 2.652,17 EUR, 3.400,56 EUR, 1.539,26 EUR, 2.251,11 EUR a 4.179,99 EUR.
SKKS, k.s., správca

K003384
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Koka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad - Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava - Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.3.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Repák
Sídlo správcu:
Krížna 47, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/3/2015 S404
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/3/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Číslo súpisovej zložky Typ súpisovej zložky
majetku
majetku

Právny dôvod vzniku

Súpisová hodnota v Spoluvlastnícky
EUR
podiel

11

iná majetková hodnota

zrážky zo mzdy za mesiac 01/2016 vykonaná
zamestnávateľom úpadcu

522,99 €

1/1

12

iná majetková hodnota bankové úroky

0,06 €

1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Bratislave dňa 12.02.2016
JUDr. Dušan Repák, správca

K003385
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stolárstvo, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brestovec 447, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 277 355
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/60/2014 S 1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/60/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu všeobecnej podstaty
Typ súpisovej zložky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: internetová doména schody.sk
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1.500,00 EUR
Dôvody sporného zápisu: neexistencia platného nadobúdacieho titulu
Deň sporného zápisu: 08.10.2015
Meno a priezvisko osoby, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Tomáš Fajnor
Deň vylúčenia zo súpisu: 12.02.2016
Dôvod vylúčenia zo súpisu: osoba, v prospech ktorej svedčia pochybnosti sporného zápisu v súlade s § 78 ods. 2
ZoKR preukázala správcovi, že má právo vylučujúce zapísanie súpisovej zložky majetku do súpisu všeobecnej
podstaty; súhlas na vylúčenie súpisovej zložky majetku bol udelený zástupcom veriteľov dňa 04.02.2016.
SKKS, k.s., správca

K003386
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Cverdeľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 1019/10, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, st.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/26/2013 S1335
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/26/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Jozef Jaroščák, st., so sídlom kancelárie Radničné nám. 33, 085 01 Bardejov, správca majetku
dlžníka
Ingrid Cverdeľová, nar. 20.07.1976, bytom 9. Mája 1019/10, 085 01 Bardejov

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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Titl.
Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21
814 99 Bratislava

Sp.zn.: 2K/26/2013
V Bardejove dňa 12.02.2016

Vec: Návrh konečného rozvrhu zo všeobecnej podstaty

I.

Všeobecná časť

Uznesením Okresného súdu Prešov. sp. zn.: 2K/26/2013-46, IČS: 8113220163, zo dňa 16.08.2013 som bol
ustanovený za správcu dlžníka: Ingrid Cverdeľová, nar. 20.07.1976, bytom 9. mája 1019/10, 085 01 Bardejov.

Údaje o podnikateľskom subjekte a jeho činnosti:
Dlžník Ingrid Cverdeľová, nar. 20.07.1976, bytom 9. mája 1019/10, 085 01 Bardejov bol odo dňa 01.07.1997 do dňa
02.10.2009 zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu Bardejov, číslo živnostenského registra 701-6435.
Predmetom činnosti dlžníka bolo:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Krajčírske práce
Sprostredkovateľská činnosť
Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
Reklamná činnosť
Predaj nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov na priamy
konzum, výčap piva
Predaj na priamy konzum – mrazených krémov a zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne
vyrábaná koncentráty
Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
Maliarske a natieračské práce
Upratovacie práce
Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
Vedenie účtovníctva
Maloobchod v rozsahu voľných živností
Veľkoobchod v rozsahu voľných živností
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Reklamná a propagačná činnosť
Montáž sadrokartónu
Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu

Dňa 22.08.2013 som ako správca doručil dlžníkovi Ingrid Cverdeľovej, nar. 20.07.1976, bytom 9. mája 1019/10,
085 01 Bardejov žiadosť o predloženie dokladov, na poskytnutie súčinnosti v súlade s ust. § 21, 73 a § 74 ZKaR,
aby mi bezodkladne v lehote do 5 dní doručila nasledovné podklady:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

aktuálny zoznam aktív a pasív s uvedením dlžníkov, veriteľov a ich adries s uvedením dňa vystavenia faktúr
a dňa splatnosti predmetných záväzkov a pohľadávok
zoznam pohľadávok položkovite
zoznam záväzkov položkovite
obchodné knihy a všetky ostatné potrebné doklady o činnosti spoločnosti za obdobie posledných troch
rokov
súvahu
účtovné knihy /hlavnú knihu, knihu analytickej evidencie, denník a iné prvotné účtovné doklady k účtovným
knihám/
výkaz ziskov a strát
inventarizačné súpisy s vysvetlivkami a ostatné prílohy účtovných kníh a inventarizačných súpisov
inventúru účtov
mimoriadnu uzávierku ku dňu podania návrhu na vyhlásenie konkurzu
zoznam nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve a užívaní spoločnosti
rovnopisy platných zmlúv s tretími osobami, vrátane záložných zmlúv
zoznamy majetku tretích osôb užívaného spoločnosťou a majetku spoločnosti užívaného tretími osobami
vyhodnotenie záväzkov z hľadiska životného prostredia
oznámenie, aké prevody hnuteľného a nehnuteľného majetku boli vykonané za obdobie posledných 3
rokov.

V súlade s ust. § 73 zák. č. 7/2005 ZKaR spolu so zoznamom majetku alebo doplnením tohto zoznamu je úpadca
povinný odovzdať správcovi aj všetky ďalšie doklady týkajúce sa majetku podliehajúceho konkurzu.
Zoznam majetku a zoznam záväzkov je dlžník povinný podpísať a výslovne v nich uviesť, že všetky uvedené údaje
sú pravdivé a úplné, pričom podpis dlžníka musí byť úradne osvedčený.
Zároveň som dlžníka žiadal o zaslanie prehlásenia o majetku dlžníka s úradne osvedčeným podpisom, pričom som
ho upozornil na to, že uvedené doklady musia byť aktuálne a podpísané štatutárnym zástupcom spoločnosti a
zodpovednými pracovníkmi, ktorí doklady vyhotovili a ktorí sú podľa pokynu štatutárneho zástupcu zodpovední za
jednotlivé účtovné operácie.
Zároveň som dlžníka žiadal o oznámenie všetkých účtov, /čísel a peňažných ústavov/ výšky vkladov v peňažných
ústavoch a v pokladni.
Súčasne som upozornil na ust. § 74 ods. 3 zák. č. 7/2005 ZKaR, v zmysle ktorého ak úpadca alebo osoby
uvedené v ods. 2 tohto ust. neposkytnú správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona, súd ich na návrh
správcu vyzve, aby správcovi požadovanú súčinnosť do siedmich dní od doručenia výzvy poskytli s poučením
o možnosti ich predvedenia alebo uloženia pokuty. 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.
Zároveň som dlžníka upozornil na ust. § 74 ods. 4 zák. č. 7/2005 ZKaR, v zmysle ktorého ak úpadca alebo osoby
uvedené v ods. 2 tohto ust. ani na výzvu súdu súčinnosť správcovi neposkytnú, súd môže na návrh správcu
nariadiť ich predvedenie na súd, aby podali vysvetlenie, pričom na podaní vysvetlenia sa môže zúčastniť správca,
člen veriteľského výboru alebo zabezpečený veriteľ zistenej zabezpečenej pohľadávky, pričom som upozornil na
možné trestnoprávne následky, v prípade neposkytnutia súčinnosti v predmetnej vyššie uvedenej konkurznej veci
a nedoručenia mi požadovaných listinných podkladov, zvážim možnosť podania trestného oznámenia za marenie
konkurzného konania v zmysle ust. § 242 Trestného zákona.
Pri zisťovaní dlžníkovho majetku som postupoval v súlade s ust. § 21 ZKaR, v súvislosti s ust. § 75 ZKaR, pričom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pri zisťovaní dlžníkovho majetku som postupoval v súlade s ust. § 21 ZKaR, v súvislosti s ust. § 75 ZKaR, pričom
som požiadal o súčinnosť tretie osoby za účelom zabezpečenia nasledovných podkladov:
·
·
·
·

výzvou zo dňa 22.08.2013 som požiadal Dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v
Bardejove, aby oznámili, či evidujú motorové vozidlá zapísané na dlžníka: Ingrid Cverdeľová, nar.
20.07.1976, bytom 9. mája 1019/10, 085 01 Bardejov.
výzvou zo dňa 22.08.2013 som požiadal Geodetický a kartografický ústav v Bratislave, aby oznámil, či
dlžník Ingrid Cverdeľová, nar. 20.07.1976, bytom 9. mája 1019/10, 085 01 Bardejov, vlastní resp. nevlastní
akýkoľvek nehnuteľný majetok.
výzvou zo dňa 22.08.2013 som požiadal Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s. o oznámenie, či
dlžník Ingrid Cverdeľová, nar. 20.07.1976, bytom 9. mája 1019/10, 085 01 Bardejov, je majiteľom cenných
papierov
výzvou zo dňa 22.08.2013 som požiadal o poskytnutie súčinnosti a oznámenie, čísla účtov dlžníka: Ingrid
Cverdeľová, nar. 20.07.1976, bytom 9. mája 1019/10, 085 01 Bardejov, ich stavy a i zmeny ich stavov,
taktiež informácie o úschove cenných papierov a vkladných knižkách, pričom som požiadal nasledovné
bankové ústavy: - ČSOB a.s., ČSOB Stavebná sporiteľňa a.s., Prima banku Slovensko a.s., Komerční
banka Bratislava a.s., OTP Banka Slovensko a.s., Privatbanka a.s., Prvá stavebná sporiteľňa a.s.,
Wustenrot stavebná sporiteľňa a.s., TATRA BANKA a.s., VÚB a.s., UniCredit bank Slovakia a.s.,
Slovenskú sporiteľňu a.s., VOLKSBANK Slovensko a.s., Poštová banka a.s..

Na základe výziev zaslaných tretím osobám dňa 22.08.2013 v súlade s ust. § 21 ZKaR, v súvislosti s ust. §
75 ZKaR mi od podania druhej správy o činnosti správcu konkurznej podstaty boli doručené nasledujúce odpovede:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

dňa 02.09.2013 mi bolo zo strany Slovenskej sporiteľne a.s. oznámené, že nevedie dlžníkovi žiaden účet,
cenné papiere ani vkladnú knižku,
dňa 02.09.2013 mi bolo zo strany Všeobecnej úverovej banky a.s. oznámené, že vedie dlžníkovi účet
1305122759 9812 99 so zostatkom ku dňu 27.08.2013 vo výške 73,44 eur. Vinkulačný účet 2763818758
zriadený bankou na výkony rozhodnutí má nulový zostatok. Vinkulovaná suma predstavuje 8.195,94 eur.
dňa 03.09.2013 mi bolo zo strany Privatbanky, a.s. oznámené, že dlžník nebol a ani nie je klientom banky,
dňa 03.09.2013 mi bolo zo strany Tatra banky, a.s. oznámené, že dlžník nemá v banke produkt,
dňa 03.09.2013 mi bolo zo strany Komerční banky, a.s. pobočky zahraničnej banky oznámené, že dlžník
nie je klientom banky,
dňa 03.09.2013 mi bolo zo strany Prima banky Slovensko, a.s. oznámené, že dlžník nie je klientom banky
a ku dňu 27.08.2013 nemá, ani v minulosti nemal zriadený a vedený žiaden účet ani iný produkt v sieti
pobočiek banky na celom území SR,
dňa 03.09.2013 mi bolo zo strany UniCredit Bank Slovakia a.s. oznámené, že o dlžníkovi neboli ku dňu
vybavenia požadované informácie uvedené v žiadosti nájdené,
dňa 03.09.2013 mi bolo zo strany Prvej stavebnej sporiteľne, a.s. oznámené, že dlžník má blokované
finančné prostriedky na účte stavebného sporenia č. 2749167 6 02 vo výške 93,88 eur,
dňa 03.09.2013 mi bolo zo strany ČSOB Stavebnej sporiteľne, a.s. oznámené, že nevedie vo svojej
databáze stavebných sporiteľov žiadneho účastníka konania vedeného v žiadosti o poskytnutie súčinnosti,
dňa 05.09.2013 mi bolo zo strany Sberbank Slovensko, a.s. oznámené, že dlžník nie je klientom banky,
dňa 05.09.2013 mi bolo zo strany Československej obchodnej banky, a.s. oznámené, že dlžník mal v banke
vedený bežný účet číslo 4002445378 v období od 04.07.2005 do 01.04.2006,
dňa 05.09.2013 mi bolo zo strany Poštovej banky, a.s. oznámené, že dlžníkovi neviedla a ani nevedie
žiadny bankový produkt,
dňa 09.09.2013 mi bolo zo strany OTP Banky Slovensko, a.s. oznámené, že nevedie dlžníkovi žiadnu
vkladnú knižku, ani majetkový účet a dlžník nemá v úschove cenné papiere,
dňa 10.09.2013 mi bolo zo strany Okresného riaditeľstva policajného zboru v Bardejove oznámené, že
dlžník je evidovaný ako držiteľ – vlastník motorového vozidla, TEČ: BJ 751 AB, nákladné vozidlo FORD
TRANZIT.
dňa 13.09.2013 mi bolo zo strany Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. oznámené, že úpadca
nemá registrované cenné papiere v zozname akcionárov listinných cenných papierov.

Od vyhlásenia konkurzu mi boli doručené prihlášky pohľadávok týchto veriteľov:
·

dňa 05.09.2013 mi bola doručená prihláška veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dňa 05.09.2013 mi bola doručená prihláška veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829
90 Bratislava, IČO: 31 320 155,
dňa 10.09.2013 mi bola doručená prihláška veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
Bratislava 1, IČO: 35 776 005,
dňa 10.09.2013 mi bola doručená prihláška veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, IČO: 30 796 482.
dňa 16.09.2013 mi bola doručená prihláška veriteľa Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
1,
dňa 16.09.2013 mi bola doručená prihláška veriteľa HOME CREDIT SLOVAKIA, a.s., Teplická 7434/147,
Piešťany,
dňa 23.09.2013 mi bola doručená prihláška veriteľa KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group,
Štefánikova 17, Bratislava,
dňa 26.09.2013 mi bola doručená prihláška veriteľa Daňový úrad prešov, Hviezdoslavova 7, Prešov,
dňa 30.09.2013 mi bola doručená prihláška veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Kúpeľná 5,
Prešov,
dňa 07.10.2013 mi bola doručená prihláška veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, ul. 29.
augusta, Bratislava, IČO: 30807501,
dňa 07.10.2013 mi bola doručená prihláška veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., Údernícka 5. 851 01
Bratislava, IČO: 35724803.

Dňa 28.08.2013 bolo v obchodnom vestníku 166/2013 pod značkou K015193 uverejnené oznámenie pre
veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
Dňa 28.08.2013 bol v obchodnom vestníku 166/2013 pod značkou K015194 uverejnený oznam o tom, kde
a kedy možno nahliadnuť do spisu.
Dňa 17.09.2013 bol v obchodnom vestníku 179/2013 pod značkou K016305 uverejnený oznam o čísle účtu na
ktorý možno zložiť kauciu.
Dňa 08.10.2013 bol v obchodnom vestníku 194/2013 pod značkou K017707 uverejnený oznam o zvolaní
schôdze veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 22.11.2013 o 10.00hod v sídle správcu.

Dňa 18.10.2013 bol v obchodnom vestníku 202/2013 zverejnený súpis všeobecnej podstaty, podľa ktorého má
úpadca nasledujúci majetok:

Súp. zložka
majetku
Hnuteľné veci:
číslo

Evidenčné
číslo:

Rok
nadobudnutia:

Účtovná
hodnota:

Súpisová
hodnota

Opotrebenie

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

1.

Počítač stolový

25

2008

250 €

150 €

opotrebené

1/1

2.

Tlačiareň

26

2008

100 €

50 €

opotrebené

1/1

3.

kancelársky stôl

12

2005

150 €

100 €

opotrebené

1/1

4.

stolička čalunena 2ks, r.v. 2006,
16
tech.stav 40%

2007

90 €

60 €

opotrebené

1/1

5.

Konferenčný stolík, r.v. 2005,
23
tech. stav 60%

2005

80 €

80 €

opotrebené

1/1

Nákladné
motorové
vozidlo
bez ev.č.
FORD TRANZIT BJ751AB

nezistené

opotrebené

1/1

350 €

350
€

6.
Poznámka o spornosti zápisu: Kúpnopredajná zmluva zo dňa 09.01.2010 uzatvorená s kupujúcim Štefan Tučník, Udiča prosné
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Poznámka o spornosti zápisu: Kúpnopredajná zmluva zo dňa 09.01.2010 uzatvorená s kupujúcim Štefan Tučník, Udiča prosné
23, 018 01 Udiča
Pohľadávka z účtu:

Súpisová hodnota

7.

Zostatok na bežnom účte 1305122759/0200, ktorý je vedený vo Všeobecnej
úverovej banke a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava I, ICO: 31320155

73,44 €

8.

Zostatok na účte stavebného sporenia 2749167 6 02, ktorý je vedený v Prvej
stavebnej sporiteľni, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava 25, IČO: 31335004

93,88 €

Iná majetková hodnota:

Súpisová hodnota

9.

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle par. 72 ods. 2 ZKR za mesiac
september 2013 - zrážka zamestnávateľa IN BOX s.r.o., Košice

148,40 €

10.

Nevyčerpaná časť preddavku na základe Uznesenia OS Prešov 2K/26/2013-49
zo dňa 27.08.2013

663,88 €

Zrážky zo mzdy úpadcu boli vykonávané pravidelne mesačne a následne boli zverejňované v obchodnom
vestníku ako doplnenie súpisu všeobecnej podstaty pod súpisovými zložkami 11 až 36.
Listom zo dňa 09.09.2013 som oznámil súdnemu exekútorovi JUDr. Jánovi Ferkovi, Partizánska 1057/21, 069
11 Snina, že v súlade s ust. §48 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii nie je možné pokračovať
vo vykonávaní zrážok zo mzdy úpadcu.
Listom zo dňa 09.09.2013 som vyzval zamestnávateľa úpadcu IN BOX, s.r.o., Južná trieda 64, 040 01 Košice
aby zrážky zo mzdy úpadcu vo výške postihnuteľnej exekúciou poukazoval na účet správcu.
Dňa 07.11.2013 bol súdu v zmysle §31, ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zaslaný
konečný zoznam pohľadávok.
Po základnej 45-dňovej prihlasovacej lehote mi bola dňa 29.11.2013 doručená prihláška veriteľa
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Bratislava. Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok bol zverejnený
v obchodnom vestníku 234/2013 zo dňa 04.12.2013 pod značkou K021905.
Po základnej 45-dňovej prihlasovacej lehote mi bola dňa 07.02.2014 doručená prihláška veriteľa Všeobecná
úverová banka, a.s., Bratislava. Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok bol zverejnený
v obchodnom vestníku 30/2014 zo dňa 13.02.2014 pod značkou K002906.
Dňa 18.02.2014 bol v obchodnom vestníku 33/2014 pod značkou K003211 zverejnený oznam o vyhlásení 1.
kola ponukového konania na predaj hnuteľného majetku –súpisové zložky majetku 1 až 5. O ponúkaný majetok
neprejavil záujem žiaden záujemca.
Dňa 20.03.2014 bol v obchodnom vestníku 55/2014 pod značkou K005339 zverejnený oznam o vyhlásení 2.
kola ponukového konania na predaj hnuteľného majetku –súpisové zložky majetku 1 až 5. O ponúkaný majetok
neprejavil záujem žiaden záujemca.
Dňa 20.06.2014 bol v obchodnom vestníku 117/2014 pod značkou K011736 zverejnený oznam o vylúčení
hnuteľného majetku zo súpisu všeobecnej podstaty – súpisové zložky majetku číslo 1 až 5 a to v súlade so
záväzným pokynom zástupcu veriteľov zo dňa 06.06.2014 sp.zn.: 129620/OSP I/2014.
Dňa 04.12.2015 bol v obchodnom vestníku 233/2015 pod značkou K026304 zverejnený oznam o vylúčení
hnuteľného majetku zo súpisu všeobecnej podstaty – FORD TRANZIT, ŠPZ: BJ751AB (súpisová zložka
majetku č. 6) a to v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov zo dňa 23.11.2015 sp.zn.: 164952/OSP
I/2015.
Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok a oznam o zámere správcu zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
bol zverejnený v obchodnom vestníku 236/2015 zo dňa 09.12.2015 pod značkou K026676.

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

28

Obchodný vestník 32/2016

I.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.02.2016

Rozvrhová časť

Výťažok zo speňaženia majetku zahrnutého do všeobecnej podstaty predstavuje sumu 3.395,17 eur – viď príloha č.
2.
Paušálna odmena správcu za výkon funkcie do prvej schôdze veriteľov, ktorá mu bola priznaná Uznesením
Okresného súdu Prešov sp.zn. 2K/26/2013-87 zo dňa 19.12.2013 predstavuje sumu 663,88 eur.
Súdny poplatok v zmysle položky 5 d) zákona č. 71/ 1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra
trestov predstavuje 0,2% z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu. Súdny poplatok predstavuje sumu 6,79 eur.
Pohľadávky proti podstate s označením veriteľa, právneho dôvodu, dátumu splatnosti a dátumu uspokojenia
obsahuje príloha 1.
Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi v zmysle § 17 ods. 2 vyhlášky
665/2005 Z.z. odmena z výťažku vo výške 5% z výťažku čo predstavuje 92,92 eur bez DPH. Správca nie je
platcom DPH.

Celková hodnota majetku zahrnutého do všeobecnej podstaty 4.507,76eur.
Celková hodnota výťažku: 3.395,17 eur

Odmena správcu z výťažku: 92,92 eur

Pohľadávky proti podstate v celkovej hodnote vrátane odmeny SKP: 1.629,74 eur

Celková suma prihlásených pohľadávok ku dňu zostavenia rozvrhu: 58.000,80eur

Výsledná suma určená na uspokojenie: 1.765,43 eur

Percento uspokojenia: 3,04 %

Pomer nákladov voči príjmom: 48%

Uspokojenie z výťažku :

Poradové
číslo

Veriteľ

1.

EOS KSI Slovensko, s.r.o., Bratislava

Prihlásená a uznaná výška Výška
pohľadávky
uspokojenia

3 395,59 €
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2

HOME CREDIT SLOVAKIA, a.s., Pieštany, Bratislava

3

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Bratislava

4-8

Slovenská konsolidačná , a.s.

9-58

Deň vydania: 17.02.2016

1 031,86 €

31,41 €

144,04 €

4,38 €

2 398,72 €

73,01 €

Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava (pôvodne Slovenská republika Daňový úrad Prešov)

19 482,02 €

592,99 €

59-91

Slovenská konsolidačná a.s., Bratislava (pôvodne Sociálna poisťovňa so
sídlom v Bratislave)

16 717,27 €

508,84 €

92

Tatra banka, a.s., Bratislava

8 504,36 €

258,86 €

93

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava

94

66,39 €

2,02 €

Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava

1 083,97 €

32,99 €

95-97

Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava (pôvodne Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s., pobočka Prešov)

1 663,65 €

50,64 €

98

POHOTOVOSŤ, s.r.o., Bratislava

2 600,00 €

79,14 €

99

Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava

912,93 €

27,79 €

V zmysle § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii určuje správca zástupcovi veriteľov
lehotu 15 dní od doručenia tohto návrhu na jeho schválenie.

S pozdravom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Jozef Jaroščák, st.
správca

K003387
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Sliš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mamatayova 1581/9, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.8.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. č. 5 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/17/2014S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/17/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

2K/17/2014S105-189
Súpisová zložka majetku :
č. zápisu 24 :
Suma zo mzdy v rozsahu podľa § 68 a nasl. zák. č. 233/1995 Z. z., v akom môže byť mzda postihnutá výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou, zrazená zamestnávateľom Demion Advertising s.r.o. Palisády 9, 81103 Bratislava,
IČO 43986935 za mesiac január 2016. Dôvod vykonania zápisu - § 72 ods. 2 ZKR.
Súpisová hodnota 77,37 Eur.
JUDr. Bohumír Bláha, správca

K003388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Čihák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rumanová 67, 951 37 Rumanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Zbehy 480, 951 42 Zbehy
Spisová značka správcovského spisu: 32K/48/2015 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/48/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vec: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Správca úpadcu Vladimír Čihák, nar. 05.07.1985, bytom č. 67, 951 37 Rumanová v súlase s § 28 ods.3 ZKR
oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľa doručené po uplynutí základnej
lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa IFIS investiční fond, a.s., so sídlom: Vodičkova 791/41, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká
republika, IČO: 24 316 717, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok pod por. č. 1 v celkovej
výške 15.313,43 Eur;
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2. pohľadávka veriteľa IFIS investiční fond, a.s., so sídlom: Vodičkova 791/41, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká
republika, IČO: 24 316 717, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok pod por. č. 1 v celkovej
výške 142.425,00 Eur;
3. pohľadávka veriteľa IFIS investiční fond, a.s., so sídlom: Vodičkova 791/41, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká
republika, IČO: 24 316 717, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok pod por. č. 1 v celkovej
výške 27.052,76 Eur.
JUDr. Marián Dobiš, správca

K003389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Foltínová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajnorská 22, 83104 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/32/2014 S 1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/32/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
Mgr. Marek Piršel, správca konkurznej podstaty úpadcu: Anna Foltínová , nar.: 25.08.1956, bytom: Vajnorská 22,
831 04 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 4K/32/2014, v zmysle § 28
ods. 3, zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Ing. Blažej Horváth, nar.:
08.08.1977, Pečnianska 1198/1, 851 01 Bratislava. Právny dôvod vzniku pohľadávky: Veriteľ sa stal vydražiteľom
na exekučnej dražbe EX 21/12 potvrdenej - Uznesením OS BA III, sp.zn. 36Er 698/12-48, Ex 21/12, dňa 09.10.2014
(právoplatné a vykonateľne 19.11.2014). Úpadca vydražený byt nevypratal a neodovzdal a naďalej ho užíva bez
právneho titulu, čím sa bezdôvodne obohacuje o obvyklé nájomné. Na základe uvedeného si Veriteľ prihlasuje po
základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pohľadávku vo výške mesačného nájmu od 04.01.2016 do
03.02.2016. Celková prihlásená suma: 412,42 - €, poradie: Iná pohľadávka, ktorá bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok.
Mgr. Marek Piršel, správca

K003390
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Körösy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pokroku 560, 049 11 Plešivec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9K/29/2009 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9K/29/2009
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty:
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Popis: nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota: 1 693,- €

Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Popis: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – zrážky zo mzdy za obdobie
január 2015 až január 2016.
Súpisová hodnota: 900,- €

Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Popis: úroky z účtu č. 2610895605/1100 vedeného v Tatra banke, a.s. za obdobie január 2015 až január 2016
Súpisová hodnota: 0,27 €

JUDr. Jozef Urbánek, správca

K003391
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Matejka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závada 221, 955 01 Závada
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Michalská bašta 12, 940 54 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/28/2015-S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/28/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Miloš Ágg, správca so sídlom kancelárie Michalská bašta 12, 94054 Nové Zámky, správca úpadcu Dušan
Matejka v konkurze, narodený 7.8.1968, trvalý pobyt: Závada 221, 95501 Závada, oznamuje, že mu bola dňa
20.8.2015 doručená prihláška nezabezpečeného veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, Bratislava,
IČO: 31335004, prihláškou nezabezpečených pohľadávok v celkovej prihlasovanej sume 15123,91 eur (istina
12817,88 eur, úroky 1004,35 eur, úroky z omeškania 502,18 eur, náklady z uplatnenia 799,50 eur), bola zapísaná
do zoznamu pohľadávok dňa 20.8.2015.

K003392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EAST INVEST s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 88, 076 52 Veľký Horeš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 191 880
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/63/2015 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/63/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Jozef Urbánek, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, ako správca úpadcu: EAST INVEST s.r.o.,
so sídlom: Hlavná 88, 076 52 Veľký Horeš, IČO: 44 191 880 týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a
ich zástupciovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu v pracovných
dňoch v čase od 8.00 hod. - 12.00 hod. a od 13.00 hod. - 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo telefonicky na čísle: 0903 643 080.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K003393
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Drábiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šintava 42, 925 51 Šintava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.1.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. č. 5 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/39/2015S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/39/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku :
č. 9 :
Suma zo mzdy v rozsahu podľa § 68 a nasl. zák. č. 233/1995 Z. z., v akom môže byť mzda postihnutá výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou, zrazená zamestnávateľom New Yorker Slovakia, Cintorínska 7, Bratislava za mesiac
január 2016. Dôvod vykonania zápisu - § 72 ods. 2 ZKR. Súpisová hodnota 786,38 Eur.
Bohumír Bláha, správca

K003394
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Sekerka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Výpalisko 45, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12. 7. 1954
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/27/2015 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/27/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

4. 2. 2016
Vec: Záväzný pokyn zástupcu veriteľov podľa § 82 ods. 2 písm. a) ZKR
Úpadca: Ondrej Sekerka, nar. 12. 7. 1954, bytom Výpalisko 45, Nové Zámky.
Správca: B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom Mostná 13, 949 01 Nitra, zn. správcu S1220.
Príslušný orgán: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom: Štefánikova 27, 811 05 Bratislava, IČO:
00 682 420 – zástupca veriteľov (ďalej len „SZRB, a.s.“).
SZRB, a.s., bola dňa 2. 2. 2016 doručená žiadosť správcu o uloženie záväzného pokynu k speňaženiu majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SZRB, a.s., bola dňa 2. 2. 2016 doručená žiadosť správcu o uloženie záväzného pokynu k speňaženiu majetku
úpadcu, a to cenných papierov:
druh cenného papiera: akcia kmeňová, forma: na doručiteľa, podoba: zaknihovaná, počet: 101 kusov, menovitá
hodnota 1,00 €, emitent: 1. garantovaná a.s., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 400 434, ISIN:
SK1120005824, podiel 1/1, súpisová hodnota 9,00 €,
druh cenného papiera: akcia kmeňová, forma: na doručiteľa, podoba: zaknihovaná, počet: 79 kusov, menovitá
hodnota 10,00 €, emitent: 1. garantovaná a.s., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 400 434, ISIN:
SK1120005832, podiel 1/1, súpisová hodnota 94,80 €.
Súpisová hodnota hnuteľných vecí spolu 103,80 €.
SZRB, a.s., udeľuje nasledujúci záväzný pokyn na speňaženie uvedeného majetku úpadcu – cenných papierov
zapísaných vo všeobecnej podstate formou ponukového konania podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR za nasledujúcich
podmienok:
1. Ponukové konanie bude zverejnené v Obchodnom vestníku SR (ObV). Vo zverejnení správca uvedie:
- označenie majetku,
- termín a miesto na predkladanie ponúk, pričom od zverejnenia ponukového konania v ObV do uplynutia
termínu na predkladanie ponúk musí byť minimálne 14 dní,
- náležitosti ponuky,
- termín a miesto otvárania obálok,
- termín na vyhodnotenie ponúk.
2. Záujemca doručí ponuku v zalepenej obálke s viditeľným označením: "CENOVÁ PONUKA, NEOTVÁRAŤ,
31K/27/2015" tak, aby došla na miesto a v čase určenom vo zverejnení.
3. Ponuka musí obsahovať:
- návrh cenovej ponuky,
- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO, ak je
pridelené,
- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO.
4. Doručená ponuka je po uplynutí termínu na predkladanie ponúk záväzná až do skončenia ponukového konania a
nemožno ju po uplynutí termínu meniť, dopĺňať ani vziať späť.
5. Ponuka, ktoré nebude doručená včas, sa nebude považovať za doručenú, ani keby bola podaná na odoslanie
pred uplynutím učeného času. Na takúto ponuku sa neprihliadne a vráti sa odosielateľovi.
6. Otváranie obálok sa vykoná v mieste a v čase, ktorý správca oznámi pri zverejnení. O otváraní obálok spíše
správca zápisnicu.
7. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku a jeho ponuka bude
schválená príslušným orgánom.
8. Ak v príslušnom kole ponukového konania nebude doručená žiadna ponuka, správca je oprávnený vyhlásiť
ďalšie kolo ponukového konania.
9. Všetky náklady spojené s prevodom majetku, vrátane správnych a iných poplatkov, znáša víťaz ponukového
konania.
S pozdravom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K003395
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WARNER s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 623 563
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Karpatská 5, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/62/2014 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/62/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Adam Puškár správca úpadcu: WARNER s.r.o., so sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 36 623 563
podľa § 28, ods. 3 ZKR dňa 10.02.2016 zapísal do zoznamu pohľadávok prihlášku č. 1 veriteľa Slovenská
konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 v celkovej prihlásenej sume 100 ,- EUR.
JUDr. Adam Puškár, správca

K003396
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Best, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplárenská 2, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 603 823
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 40R/8/2015 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40R/8/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

VÝZVA ZAHRANIČNÝM VERITEĽOM
INVITATION TO LODGE A CLAIM FOR FOREIGN CREDITOR
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 29
th May 2000 on insolvency proceedings).
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca dlžníka
Best, spol. s r.o. so sídlom Teplárenská 2, 971 01 Prievidza, IČO 31 603 823 (ďalej len „dlžník“) Vám oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 40R/8/2015 zo dňa 5.2.2016 bola povolená reštrukturalizácia dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the truste of
the Debtor, I am obliged to inform you that by Resolution of the District Court in Trenčín No. 40R/8/2015
dated 5th February 2016 the restructuring of the Best, spol. s r. o. so sídlom Teplárenská 2, 971 01
Prievidza, IČO 31 603 823 (hereinafter “the Debtor“) was permitted.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 28/2016 dňa 11.2.2016.
Reštrukturalizácia dlžníka je povolená dňom nasledujúcim po zverejnení Uznesenia o povolení v Obchodnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Reštrukturalizácia dlžníka je povolená dňom nasledujúcim po zverejnení Uznesenia o povolení v Obchodnom
vestníku.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial Bulletin No. 28/2016 date 11th
February 2016. The restructuring debtor is permitted on the day following the publication of the Resolution
of District Court Trenčín in the Commercial Bulletin.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v lehote
30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu: JUDr.
Tomáš Pintér so sídlom kancelárie Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, Slovenská republika. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa
a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a
podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia
pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a právny dôvod
vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške a pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve. Ak veriteľ
nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný
uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa
prihlasuje nepeňažná pohľadávka k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní
prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade v Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z
29. Mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter „the BRA") According to
the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter „the BRA") creditors of the
Debtor have to lodge their claims in the time period of 30 days beginning with the permission restructuring
in one original to the truste of the restructuring to the address: JUDr. Tomáš Pintér so sídlom kancelárie
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, Sloavak republic. The application must be lodged on heprescribed
form. The application of claim shall provide information about the name, surname and the address of the
firm and the seat of the creditor and of the Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the Debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form
the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the securityis tied. The claim
has to be lodged in currency EUR. Documents proving the information provided in the application of claim
have to be enclosed to the application of claim. Creditor who is the accounting entity in the application form
include a statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why
the claim does not in the account books. In case the creditor does not have
a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an adress r a seat in the
Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an xpert opinion stating the value
of the claim has to be added. The lodgement form can be found the website www.justice.gov.sk. When
lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered Office in another EU
Member State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000
on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené stanovenej lehote sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie
pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky. 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.
Any application of claim that will not meet legal requirements or will be notsigned or dated or an
expertopinion (in case of non-financialclaim) will not be attached to the application of claim or lodgment of
claim which will not be delivered in time will not be considered as claims. Not lodged security right
becomes will be annulled once the application period lapses. The truste do not have the duty to notify the
creditor to amend or to correct the incorrector the incomplete lodgment of claim. Application form may be
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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creditor to amend or to correct the incorrector the incomplete lodgment of claim. Application form may be
corrected or amended only by replacing the original application form by a new application form, but only
into the deadline for logging claims.
Zároveň Vás upozorňujem, že v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom, zaniká právo vymáhať voči
dlžníkovi tieto pohľadávky, ktoré nebudú prihlásené vo vyššie uvedenej lehote.
I also point out that in case of the retification od the restructuring plan by the court the righr to enforce from
the Debtor claims that have not been filed within the term mentioned above, will extingiush.
Pohľadávky, ktoré vznikli počas reštrukturalizačného konania ako aj nepeňažné pohľadávky sa považujú za
prednostné pohľadávky a tieto sa v reštrukturalizácii prihláškou neuplatňujú.
Any claims, which arise in the course od the restructuring proccedings as well as any non-monetary claims
shall be considered as priority claims and should not by filed during the restructuring proceedings.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov dlžníka.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the European Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the Debtor's list of
commitments.

JUDr. Tomáš Pintér
Správca dlžníka Best, spol. s r.o

K003397
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Hvišč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíkova 367/4, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1969
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Reimanova 9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/68/2015 – S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/68/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Reimanova 9, 080 01 Prešov, Slovenská
republika, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ján Hvišč, nar. 21.01.1969, bytom Fučíkova 367/4, 087 01
Giraltovce, v zmysle ust. § 34 ods. (1) a (2) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
(ďalej len “ZKR”) opakovane zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 04.03.2016, so začiatkom o 8:00 hod. v
zasadacej miestnosti podnikateľského centra RPIC Prešov, na ul. Raymanova 9, Prešov (bližšie informácie o
prístupe do miestnosti budú uvedené pri recepcii), s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
3. Voľba zástupcu veriteľov podľa ust. § 107 ods. 2 ZKR
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle ust. § 36 ZKR
5. Rôzne, záver.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veritelia - fyzické osoby - pri prezencii predložia doklad totožnosti.
Veritelia - právnické osoby – pri prezencii predložia aktuálny výpis z obchodného registra spolu s dokladom
totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na
zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
(Pri použití navigačných systémov, ak nie je nájdená ulica Reimanova 9, zadajte názov ulice ako Raymanova 9.)
GPS Súradnice : 48° 59' 20.3132319" N 21° 15' 1.1758804" E

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

K003398
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Best, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplárenská 2, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 603 823
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 40R/8/2015 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40R/8/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka oznamuje, že do správcovského spisu 40R/8/2015 S293 možno nahliadať v sídle kancelárie
správcu v pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 9,00 hod do 11,00 hod a od 13,00 hod do 15,00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa oznamujú písomne na adresu
kancelárie správcu, e-mailom alebo telefonicky.
Zároveň správca oznamuje kontaktné telefónne číslo 0905661269 a e-mailovú adresu: pinter@akpinter.sk .
JUDr. Tomáš Pintér správca

K003399
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Vičan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 1093/11, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/67/2015 S1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/67/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu: Roman Vičan, trvale bytom Nová 1093/11, 949 01 Nitra, nar. 22.01.1975,
oznamuje, že účastníci konania a oprávnené osoby môžu nahliadať do správcovského spisu 31K/67/2015 S 1358 v
kancelárii správcu: Prievozská 4B, Apollo Business Center II, blok C, 821 09 Bratislava, a to každý pracovný deň v
čase od 09.00 – 15.00 hod. po predchádzajúcom ohlásení na tel. č.: 02/20862132 alebo prostredníctvom adresy
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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čase od 09.00 – 15.00 hod. po predchádzajúcom ohlásení na tel. č.: 02/20862132 alebo prostredníctvom adresy
elektronickej
pošty
asistent1@akmisik.sk
JUDr. Michal Mišík, správca

K003400
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Hubová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rumanová 323, 951 37 Rumanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/73/2015 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/73/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu: Martina Hubová, na. 20.05.1973, bytom 951 37 Rumanova č. 323:
Typ súpisnej položky majetku: Peňažná pohľadávka z účtu
Číslo účtu (názov a forma vkladu): Osobný účet, č. účtu: 16842421/6500
Zostatková suma: 11,68 €
Mena: EUR
Banka: Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 11,68 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

Typ súpisnej položky majetku: Peňažná pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu
Číslo účtu (názov a forma vkladu): Vkladná knižka s číslom vkladu: 70721428/6500
Zostatková suma: 3,92 €
Mena: EUR
Banka: Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3,92 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
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Sporný zápis: Vkladateľom na predmetnej vkladnej knižke je okrem úpadcu aj Slavomír Huba, pričom vkladatelia
majú rovnaké právo disponovať s vkladnou knižkou a s vkladom na nej.

Typ súpisnej položky majetku: INA_MAJETKOVA_HODNOTA
Popis: v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou - zrážka z príjmu za obdobie: 12/2015.
Register: neuvedené
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 194,56 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

V Nitre, dňa 11.02.2016

Mgr. Roman Nagy, správca

K003401
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Hubová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rumanová 323, 951 37 Rumanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/73/2015 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/73/2015
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: auctio, s.r.o., so sídlom Kmeťkova 30, 949 01 Nitra,
IČO: 36 765 121, číslo zabezpečenej pohľadávky č. 1 ( v zozname pohľadávok č. 7)

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území: Rumanová, obec: Rumanová, okres: Nitra, štát: Slovenská republika, ktoré sú zapísané na LV č.
351 ako:
POZEMOK – Parcely registra “C“ evidované na mape určeného operátu
P. Typ
Kat.
Výmera Parc.
Spol.
Súp.
LV
Obec
Štát Druh pozemku
Reg.
č. súpisovej položky
územie
m2
číslo
podiel
Hodnota
1. pozemok
351 Rumanová Rumanová SR záhrada
542
84/3 C
1/1
4.878,- €
2. pozemok
351 Rumanová Rumanová SR Zastavaná plocha a nádvorie 189
84/5 C
1/1
1.701,- €
STAVBY
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P.
Typ súpisovej položky LV
č.
3. stavba

Kat.
územie

351 Rumanová
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Obec

Štát Popis stavby

Rumanová

SR

Rodinný dom

Deň vydania: 17.02.2016
Na
Súp. č. parc.
číslo
323
84/5

Spoluvl.
podiel

Súpisová
hodnota

1/1

20.000,- €

V Nitre, dňa 11.02.2016

Mgr. Roman Nagy, správca

K003402
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Hudáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 19, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/1/2016 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/1/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, týmto oznamuje, že do správcovského
spisu úpadcu Miroslava Hudáčová, nar. 14.03.1965, bytom Moyzesova 19, 058 01 Poprad, sp. zn. 1K/1/2016 S911,
možno nahliadnuť v pracovných dňoch v čase od 8.30 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 15. 30 hod.,
v kancelárii správcu, po predchádzajúcom telefonickom alebo písomnom dojednaní so správcom. Bližšie informácie
budú poskytnuté na adrese správcu, resp. na tel. č. 051/7581849.
V Prešove, 12.2.2016
JUDr.

Miloš

Hnat,

správca

K003403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ESTOS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piaristická 6836, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 344 613
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/38/2015 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/38/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súp.č. Popis majetku

1

Dôvod zápisu

Deň
zápisu

Podstata

Súpisová
hodn.

Nevyčerpaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zložený navrhovateľom - veriteľom pod položkou reg. D19 77/2015, podľa § 7 ods. § 21 ods. 3 ZKR 5.2.2016 všeobecná 641,40 €
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zložený navrhovateľom - veriteľom pod položkou reg. D19 77/2015, podľa § 7 ods. § 21 ods. 3 ZKR 5.2.2016 všeobecná 641,40 €
2 vyhlášky č. 665/2005 Z.z

2

Nárok všeobecnej podstaty z titulu zodpovednosti za oneskorené podanie návrhu
na vyhlásenie konkurzu

§ 11 od. 4 ZKR

5.2.2016 všeobecná 6 638,78 €

3

Pohľadávka z titulu pôžičky poskytnutej spol. Mr. Pet s.r.o., Novákových 380/18,
180 00 Praha, IČO: 28404980

pohľ. z
poskytnutej
pôžičky

5.2.2016 všeobecná 650,00 €

K003404
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Dubnický Metalurgický Kombinát, s.r.o. "v
konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 647 414
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/13/2014/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/13/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Spoločnosť KP recovery, k.s., so sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sr, vložka č.: 10107/L ako správca úpadcu:

·

Dubnický Metalurgický Kombinát, s.r.o „v konkurze“, so sídlom Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad
Váhom, IČO: 46 647 414

týmto oznamuje, že zmenila sídlo správcovskej kancelárie v územnom obvode Krajského súdu v Bratislave na novú
adresu:

·

Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava.

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Tyršovo nábrežie 12, 851 01
Bratislava, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.

Termín je vhodné si
mjakubcik@kprecovery.sk

vopred

dohodnúť

na

tel.:

+

421 918 535 298

alebo

e-mailovej

V Bratislave dňa 12.2.2016
KP recovery, k.s., správca
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K003405
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Martins Da Silvová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šalviová 56, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1975
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/54/2014/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/54/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Spoločnosť KP recovery, k.s., so sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sr, vložka č.: 10107/L ako správca úpadcu:

·

Martina Martins Da Silvová, nar. 01.04.1975, bytom Šalviová 56, 821 01 Bratislava, občan SR

týmto oznamuje, že zmenila sídlo správcovskej kancelárie v územnom obvode Krajského súdu v Bratislave na novú
adresu:

·

Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava.

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Tyršovo nábrežie 12, 851 01
Bratislava, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.

Termín je vhodné si
mjakubcik@kprecovery.sk

vopred

dohodnúť

na

tel.:

+

421 918 535 298

alebo

e-mailovej

adrese:

V Bratislave dňa 12.2.2016
KP recovery, k.s., správca

K003406
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Ing. Alena Zaťková, rod. Degnerová, fyzická osoba
oprávnená na podnikanie pod obchodným menom:
Ing. Alena Zaťková - MÄSOSORT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Roľníckej školy 28 28, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 194 658
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/82/2015 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/82/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Mgr. Ladislav Barát, správca majetku úpadcu: Ing. Alena Zaťková, rod. Degnerová, nar. 22.09.1962, bytom
Roľníckej školy 28, 945 01 Komárno, fyzická osoba oprávnená na podnikanie pod obchodným menom: Ing. Alena
Zaťková - MÄSOSORT, IČO: 37 194 658, bytom Roľníckej školy 28, 945 01 Komárno oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Školská 3, 949 01 Nitra, v úradných
hodinách počas pracovných dní od 8:00 do 15:00 hod. Termín je potrebné si dohodnúť vopred na tel. č.: 037/65
12 745.
V Nitre dňa 12.02.2016
Mgr. Ladislav Barát, správca

K003407
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Ing. Alena Zaťková, rod. Degnerová, fyzická osoba
oprávnená na podnikanie pod obchodným menom:
Ing. Alena Zaťková - MÄSOSORT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Roľníckej školy 28, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 194 658
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/82/2015 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/82/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie čísla účtu
Mgr. Ladislav Barát, správca majetku úpadcu: Ing. Alena Zaťková, rod. Degnerová, nar. 22.09.1962, bytom
Roľníckej školy 28, 945 01 Komárno, fyzická osoba oprávnená na podnikanie pod obchodným menom: Ing. Alena
Zaťková - MÄSOSORT, IČO: 37 194 658, bytom Roľníckej školy 28, 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 v zložení: číslo konania a číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok (príklad: 32482014 13)
Výška kaucie: 350,- EUR
V Nitre dňa 12.02.2016
Mgr. Ladislav Barát, správca

K003408
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Hrajnohová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
nám. Priateľstva 2166/10, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.6.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Lucia Sandtner, PhD.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 23K/2/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/2/2016

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:

Deň vydania: 17.02.2016

23K/2/2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Lucia Sandtner, PhD.- správca konkurznej podstaty úpadcu Monika Hrajnohová, bytom nám. Priateľstva
2166/10, 929 01 Dunajská Streda, narodená 14.6.1988, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať
počas pracovných dní, v čase od 8,00-14,00, v priestoroch kancelárie správcu Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica.
Nahliadanie do spisu je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na 0905 901 757, 0904 361 002, alebo elektornicky
na sandtner.lucia@gmail.com.
Ing. Lucia Sandtner, PhD.- správca konkurznej podstaty

K003409
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ASTRUM Laus, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.O. Hviezdoslava 5859/2A, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 527 866
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K 23/2014/S 1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/23/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Spoločnosť KP recovery, k.s., so sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sr, vložka č.: 10107/L ako správca úpadcu:

·

ASTRUM Laus, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom P.O. Hviezdoslava 5859/2A, 934 01 Levice, IČO:
36 527 866

týmto oznamuje, že zmenila sídlo správcovskej kancelárie v územnom obvode Krajského súdu v Bratislave na novú
adresu:

·

Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava.

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Tyršovo nábrežie 12, 851 01
Bratislava, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.

Termín je vhodné si
mjakubcik@kprecovery.sk

vopred

dohodnúť

na

tel.:

+

421 918 535 298

alebo

e-mailovej

V Bratislave dňa 12.2.2016
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KP recovery, k.s., správca

K003410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hydroterra servis, a.s. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 833 076
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3 K 57/2014/S 1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/57/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Spoločnosť KP recovery, k.s., so sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sr, vložka č.: 10107/L ako správca úpadcu:

·

Hydroterra servis, a.s. „v konkurze“, so sídlom Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, IČO: 35 833 076

týmto oznamuje, že zmenila sídlo správcovskej kancelárie v územnom obvode Krajského súdu v Bratislave na novú
adresu:

·

Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava.

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Tyršovo nábrežie 12, 851 01
Bratislava, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.

Termín je vhodné si
mjakubcik@kprecovery.sk

vopred

dohodnúť

na

tel.:

+

421 918 535 298

alebo

e-mailovej

V Bratislave dňa 12.2.2016

KP recovery, k.s., správca

K003411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VZR Timber s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Mirošov 38, 090 11 Vyšný Mirošov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 459 151
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/2/2015 /S1565
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 4K/2/2015 /S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/2/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu: VZR Timber s.r.o. „v
konkurze“, so sídlom 090 11 Vyšný Mirošov 38, IČO: 45 459 151 (ďalej aj ako len „Úpadca“), Vám oznamujeme,
že uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 4K/2/2015 zo dňa 08.02.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok
Úpadcu a naša spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, IČO:
46 333 908, bola ustanovená do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom
vestníku SR č.: OV 29/2016 zo dňa 12.02.2016.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 13.02.2016. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov, proc.
no. : 4K/2/2015, dated on 8th Februar 2016 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets: VZR
Timber s.r.o. „v konkurze“, registered seat at: 090 11 Vyšný Mirošov 38, the Slovak Republic, company
identification No.: 45 459 151 and our company HMG Recovery, k.s., registered seat at Tkáčska 2, 080 01
Prešov, the Slovak Republic, company identification No.: 46 333 908, was appointed to the function of
bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak
republic No.: OV 29/2016 dated on 12th Februar 2016.

This resolution of the District Court Prešov became valid on 13th Februar 2016. The bankruptcy procedure
was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese HMG Recovery, k.s., so
sídlom správcovskej kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí
prihlášku aj na Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov, Slovenská republika, spis. zn. : 4K/2/2015.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.

Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.

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

Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.

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

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

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
HMG Recovery, k.s., Tkáčska 2, 080 01 Prešov, the Slovak Republic. Creditors shall lodge their claims in
one original also to the Okresný súd Prešov (District Court Prešov), Grešova 3, 080 42 Prešov, the Slovak
Republic, to the proc. no. : 4K/2/2015.

The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.

Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured
sum of claim, type of security and legal cause of security.

Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question.

The claim has to be lodged in currency named as EUR.

Documents proving the information provided in the lodgment of claim have to be enclosed to the lodgment
of claim.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy trustee.

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

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom
konaní neprihliada ako na prihlášku.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert
opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.

The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights and
other rights connecting with the lodged claims.

Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses.

The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or
the incomplete lodgement of claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.

The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.

V / In Prešove, dňa / on 12.02.2016
HMG Recovery, k.s., správca úpadcu / debtor´s trustee, JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti /
unlimited partner

K003412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BRAVIS, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 40, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 491 314
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/10/2014 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/10/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty JUDr. Vladimír Babin, Kancelária správcu so sídlom Hlavná 29, 080 01 Prešov,
správca konkurznej podstaty úpadcu BRAVIS, a.s. v konkurze, so sídlom Popradská 40, 064 01 Stará Ľubovňa,
IČO: 36 491 314, v súlade s udeleným záväzným pokynom od predsedu veriteľského výboru, týmto vyhlasuje
verejné ponukového konanie na odpredaj súboru peňažných pohľadávok úpadcu v súpisovej hodnote 2.736 Eur.
Špecifikácia predmetného súboru hnuteľných vecí úpadcu je publikovaná v Obchodnom vestníku č. OV 187/2014
dňa 01.10.2014 pod podaním „K018876“.
Prostredníctvom verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za
najvyššiu cenovú ponuku, s prihliadnutím na ďalej uvedené podmienky.
Podmienky predaja:
Záujemca je povinný k ponuke pripojiť fotokópiu výpisu z obchodného registra alebo živnostenského
oprávnenia a fyzická osoba je povinná predložiť fotokópiu občianskeho preukazu.
Záujemca je povinný zložiť na účet vyhlasovateľa – správcu konkurznej podstaty úpadcu vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu: IBAN: SK1211110000001277535002, VS: 2102014, minimálne
10 % navrhovanej kúpnej ceny a táto musí byť pripísaná na účet vyhlasovateľa najneskôr do 26.02.2016 do 17.00
hod.
Záujemcovia svoje ponuky zašlú alebo doručia osobne na adresu – JUDr. Vladimír Babin, Kancelária
správcu so sídlom Hlavná 29, 080 01 Prešov a obálku viditeľne označia takto: „KONKURZ – NEOTVÁRAŤ, sp. zn.:
2K/10/2014- súbor peňažných pohľadávok –všeobecná podstata“
Ponukové konanie sa začína dňom zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí dňa
26.02.2016 o 17.00 hod. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční v lehote 3 dní od
skončenia ponukového konania v kancelárii správcu, pričom správca vyhodnotenie ponukového konania predloží
veriteľskému výboru na schválenie.
Ak budú 2 alebo viaceré ponuky zhodné, dotknutí záujemcovia budú správcom vyzvaní na zvýšenie ponúk;
v takom prípade sa víťazom ponukového konania stane ten účastník, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu. Vyhlasovateľ ponukového konania oznámi prijatie víťaznej ponuky vybranému účastníkovi
písomne alebo iným preukázateľným spôsobom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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písomne alebo iným preukázateľným spôsobom.
Správca konkurznej podstaty úpadcu a veriteľský výbor majú právo odmietnuť všetky predložené ponuky
záujemcu, a to bez uvedenia dôvodu.
Vyhlasovateľ – správca konkurznej podstaty oboznamuje záujemcov, že prevádzaný súbor peňažných
pohľadávok, ktorý je predmetom tohto ponukového konania sa predáva v stave v akom stojí a leží.
Záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku, inak je správca povinný všetky jeho ponuky odmietnuť.
Riadne a včas doručená bezchybná ponuka sa bude považovať za záväznú, nemožno ju meniť, dopĺňať a
zobrať späť.
Ďalšie podmienky:
Záujemcovia o kúpu súboru hnuteľných vecí úpadcu sa môžu informovať o ohliadke na tel.: 051 7723672,
mobil: 0905 998 023, resp. na e-mail. adresu: spravca.babin@gmail.com
Správca uskutoční otváranie obálok za účasti zástupcu veriteľov o čom bude spísaný úradný záznam
o otváraní obálok a následne bude správca písomne informovať všetkých účastníkov ponukového konania o
výsledku ponukového konania do 7 dní odo dňa otvárania obálok.

K003413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VZR Timber s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Mirošov 38, 090 11 Vyšný Mirošov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 459 151
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/2/2015 /S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/2/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Tkáčska 2,
080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565,
v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca úpadcu VZR Timber s.r.o. „v
konkurze“, so sídlom 090 11 Vyšný Mirošov 38, IČO: 45 459 151, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je
možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: HMG Recovery, k.s., Tkáčska 2, 080 01 Prešov, a to v úradných
hodinách počas pracovných dní od 08.30 do 11.30 hod. a od 12.30 do 15.30 hod. Termín je vhodné si vopred
dohodnúť na tel.: 00421 (0)905 784 189.
V Prešove, dňa 12.02.2016
JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca úpadcu

K003414
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVMART, a.s. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sabinovská 1, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 563 058
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/1/2015 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
4K/1/2015
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu STAVMART, a.s. „v konkurze“:
Súpisová položka majetku por. č. 1:
Nehnuteľná vec: Pozemok s parc. č. KN-C 1392/2 o výmere: 108 m2, druh pozemku: ostatné plochy, zápis na LV
č. 152, katastrálne územie: Martin, obec: Martin, okres: Martin, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 1.182,60 EUR
Súpisová položka majetku por. č. 2:
Nehnuteľná vec: Pozemok s parc. č. KN-C 1392/30 o výmere: 42 m2, druh pozemku: ostatné plochy, zápis na LV
č. 152, katastrálne územie: Martin, obec: Martin, okres: Martin, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 525,00 EUR
Súpisová položka majetku por. č. 3:
Nehnuteľná vec: Pozemok s parc. č. KN-C 1788/5 o výmere: 38 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
zápis na LV č. 152, katastrálne územie: Martin, obec: Martin, okres: Martin, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho
podielu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 475,00 EUR
Súpisová položka majetku por. č. 4:
Nehnuteľná vec: Pozemok s parc. č. KN-C 2898/1 o výmere: 3472 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria, zápis na LV č. 152, katastrálne územie: Martin, obec: Martin, okres: Martin, štát: SR; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 7.699,00 EUR
Súpisová položka majetku por. č. 5:
Nehnuteľná vec: Pozemok s parc. č. KN-C 2898/5 o výmere: 161 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
zápis na LV č. 152, katastrálne územie: Martin, obec: Martin, okres: Martin, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho
podielu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 1.762,95 EUR
Súpisová položka majetku por. č. 6:
Nehnuteľná vec: Pozemok s parc. č. KN-C 1788/2 o výmere: 383 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
zápis na LV č. 5412, katastrálne územie: Martin, obec: Martin, okres: Martin, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho
podielu: 6120/94025;
Súpisová hodnota (aj mena): 488,31 EUR
Súpisová položka majetku por. č. 7:
Nehnuteľná vec: Pozemok s parc. č. KN-C 1788/3 o výmere: 514 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
zápis na LV č. 5412, katastrálne územie: Martin, obec: Martin, okres: Martin, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho
podielu: 6120/94025;
Súpisová hodnota (aj mena): 555.34 EUR
Súpisová položka majetku por. č. 8:
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Nehnuteľná vec: nebytový priestor vo vchode č. 27 so súpisným číslom 4343, nachádzajúce sa na pozemku
parc. č. KN-C 1788/2, druh pozemkov: Zastavané plochy a nádvoria, zápis na LV č. 5412, katastrálne územie:
Martin, obec: Martin, okres: Martin, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1
Súpisová hodnota (aj mena): 6.000,00 EUR
Súpisová položka majetku por. č. 9:
Nehnuteľná vec: Pozemok s parc. č. KN-C 617/4 o výmere: 1328 m2, druh pozemku: ostatné plochy, zápis na LV
č. 1710, katastrálne územie: Záturčie, obec: Martin, okres: Martin, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 15.936,00 EUR
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K003415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: QBAC, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jablonica 733, 906 32 Jablonica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 764 607
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/28/2015 S1685
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/28/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Trnavský správcovský dom, k.s., správca úpadcu – QBAC, s.r.o., Jablonica 733, 906 32 Jablonica, IČO: 46 764
607, zap. v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 29803/T, č.k. 36K/28/2015 podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b)
zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom
popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu vo výške 350,- € možno zložiť do uplynutia lehoty
na popretie pohľadávok na bankový účet vedený vo VÚB banke, a.s., pod č.ú. (IBAN kód)
SK4002000000003629712455, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

Trnavský správcovský dom, k.s.
správca
v zast.: Mgr. Roman Desát, komplementár

K003416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: QBAC, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jablonica 733, 906 32 Jablonica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 764 607
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/28/2015 S1685
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/28/2015
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36K/28/2015
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Trnavský správcovský dom, k.s., správca úpadcu QBAC, s.r.o., Jablonica 733, 906 32 Jablonica, IČO: 46 764 607,
zap. v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 29803/T, č.k. 36K/28/2015 zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa
uskutoční dňa 31.03.2016 o 10:00 hod., v sídle správcu na adrese: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava (1. poschodie),
s nasledovným programom:
1.
2.
3.
4.
5.

otvorenie schôdze veriteľov
správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
hlasovanie veriteľov o výmene správcu konkurznej podstaty
voľba zástupcu veriteľov
rôzne, záver

Veriteľ, resp. jeho zástupca sa prezentuje dokladom totožnosti a dokladom preukazujúcim právo konať za veriteľa
prihlásenej pohľadávky.

Trnavský správcovský dom, k.s. správca
v zast.: Mgr. Roman Desát, komplementár

K003417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Polčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 182/2, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.9.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/69/2015 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/69/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom kancelárie Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra ako správca úpadcu: Marián Polčík,
nar.: 08.09.1977, bytom Záhradná 182/2, 949 01 Nitra, 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: IBAN: SK4009000000005107952450, BIC:
GIBASKBX, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K003418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Lešinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moravská 40, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/19/2015 S 1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
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Okresný súd Košice I
30K/19/2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 30K/19/2015 zo dňa 9. júna 2015, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 113/2015 dňa 16. júna 2015 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
Martin Lešinský, bytom Moravská 40, 040 01 Košice, narodený 27. júna 1980 (ďalej len „úpadca“) (ďalej len
„uznesenie“). Predmetným uznesením ma zároveň ustanovil za správcu majetku úpadcu.
V súlade s § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len "ZKR") zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu:
Typ súpisovej položky majetku: iná majetková hodnota
V zmysle ust. § 72 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z. z. - zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutá exekúciou
za mesiac december 2015

58,93 EUR

za mesiac január 2016

567,28 EUR

Typ súpisovej zložky majetku - peňažná pohľadávka
Dlžník

suma

Ing. Peter Lešinský, Štúrová 17, 040
23.075,31
01 Košice

mena

právny dôvod

EUR

preventívny regres - Platobný rozkaz Okresného súdu Košice I zo dňa 15.12.2015
sp. zn. 15C/423/2015

V Košiciach, dňa 10. februára 2016
JUDr. Ivana Križová Červenáková
správca

K003419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamila Derajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šrobárová 6565/9, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský
Sídlo správcu:
Rázusova 111/19, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2K/5/2015 S816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/5/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražbe
2. kolo

Dražobník:

JUDr. Peter Rychnavský - správca úpadcu:

Kamila Derajová, nar.: 03.01.1965, bytom Šrobárová 6565/9,
080 01 Prešov
Sídlo:

Ulica Rázusova 111/19, 093 01 Vranov nad Topľou

Zapísaný:

V zozname správcov MS SR pod č. S816
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Navrhovateľ dražby:
JUDr. Peter Rychnavský, – správca konkurznej podstaty úpadcu: Kamila
Derajová, nar.: 03.01.1965, bytom Šrobárová 6565/9, 080 01 Prešov
Ulica Rázusova 111/19, 093 01 Vranov nad Topľou

Dátum konania
dražby:

11.02.2016

Čas otvorenia dražby:

13.00 hod.

Miesto konania
dražby:
prízemí

Dražba:

Euromotel, ul. Čerenčianská 1712, 979 01 Rimavská Sobota, salónik na

Druhé kolo dražby

Predmet dražby:
Predmetom dražby boli nehnuteľnosti vo vlastníctve tretej osoby – ručiteľa
Mária Laššáková, rod. Pančíková, nar. 28.07.1941, bytom Rožňavská
cesta 861/28, 979 01 Rimavská Sobota 1.

Ide o nehnuteľnosti:
– troj izbový byt č. 12, vchod č.28, 3. posch. v bytovom dome súp. č. 861, v podiele
1/1 , podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp. č.861
o veľkosti 6495/235062 evidovaný na liste vlastníctva č. 3196 Správy katastra
Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota, obec Rimavská Sobota, k.ú.
Rimavská Sobota,
a
·

podiel v pozemku parc. registra „C“ č. 1094/222 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 647 m2, podielu o veľkosti 6495/235062 evidovaného na liste vlastníctva č.
3509, Správy katastra Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota, obec Rimavská
Sobota, k.ú. Rimavská Sobota, všetko zapísané na mene: Mária Laššáková, rod.
Pančíková, nar. 28.07.1941, bytom Rožňavská cesta 861/28, 979 01 Rimavská Sobota.
Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží.“

Opis predmetu
Byt č. 12, 3. poschodie, vchod 28 v obytnom dome s.č. 861 postavený na dražby:
parcele č. 1094/222, k.ú. Rimavská Sobota:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ide o panelový dom, kolaudovaný v roku 1968. Obytný dom je 5 poschodový.
Podlažia sú prepojené vnútorným schodiskom, bez výťahu. Bytový dom je
panelovej výstavby. Vykurovanie v byte je zabezpečené ústredným vykurovaním
z kotolne.
Nosná obvodová konštrukcia je vybudovaná z celoštátne unifikovaných stenových
panelov so skladobnou hrúbkou muriva nad 20 cm, panelový dom je zateplený.
Stropy sú železobetónové, s rovným podhľadom. Vonkajšie omietky sú na všetkých
štyroch stenách, sú vápenno cementové, hladké, sú s výmerou nad 2/3 omietanej
plochy z celkového pohľadu na fasádu, nie sú poškodené. Vonkajší obklad sa v
súčasnosti nevyskytuje. Schody sú betónové s povrchovou úpravou z liateho terazza.
Okná sú plastové. Budova je istená bleskozvodom proti atmosférickým výbojom.
Elektroinštalácia je svetelná a motorická s poistkovými automatmi.
V objekte sú zabudované rozvody slaboprúdu ( so zabudovanými rozvodmi verejnej
telefónnej linky a televízneho signálu). Prípojky vody, kanalizácie a plynu do
jednotlivých bytov sú napojené na spoločný zvislý rozvod.
Vybavenie bytu : Byt sa nachádza na 3. poschodí, z celkového počtu poschodí 5.
Obytný dom je sekciový. Byt pozostáva z troch obytných miestnosti, predsiene,
kuchyne, kúpeľne spolu s WC a pivnicou, ktorá sa nachádza na prízemí. Byt má
loggiu. Byt má celkovú podlahovú výmeru 62 m2, bez loggie.
Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie : okná, dvere, elektrické zásuvky a
osvetľovacie telesá. Rozvody el. inštalácie od skrine merania, rozvody vody,
kanalizácie a k nim príslušné uzatváracie armatúry, poštová schránka, zvonček,
domáci telefón, okrem tých súčastí, ktoré sú určené na spoločné užívanie vlastníkom

bytov.

Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými
dverami do bytu vrátane jeho zárubní, hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu
teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt.
S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a zariadení domu.
Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry,
priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, povala, vodorovné nosné a izolačné
konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.
Spoločnými zariadeniami domu sú: práčovňa, sušiareň, kočikáreň, spoločná
televízna anténa, blezkozvod, vetracie šachty, vodorovné, teplonosné, kanalizačné,
elektrické, telefónne a plynové prípojky aj vtedy, ak sú umiestnené mimo domu ale
slúžia výlučne tomuto domu.
V bytovom
ochrany.

dome

sa

nenachádzajú

žiadne

priestory

slúžiace

pre

účely

civilnej

Správu bytového domu zabezpečuje Bytové družstvo Rimavská Sobota.
Konštrukčné riešenie bytu :
byt je priemerný, v dobrom technickom a užívacom stave, kúpeľňa je pôvodná,
vybavená vaňou, splachovacie WC, podlahy v kuchyni, predsieni, kupelní a na
loggii sú
z keramickej dlažby , ostatné miestnosti majú podlahy parketové, okná v
byte sú plastové s
vákuovým zasklením s plastovými žalúziami. Dvere v byte sú
drevené, sčasti plné (kúpeľňa, WC,
sčasti presklené a sú osadené do kovových
zárubní. Vstupné dvere sú drevené, plné.
Stropná konštrukcia je vybudovaná zo
železobet. dosky. Vnútorné omietky vo všetkých izbách
sú vápenné stierkové.
Prípojky vody, kanalizácie a plynu do jednotlivých bytov sú napojené
na spoločný
zvislý rozvod. Prípojky studenej ako aj teplej úžitkovej vody, kanalizácie a plynu
do
domu sú napojené na verejnú sieť.
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Panelový dom je sčasti zateplený, životnosť stavby bola stanovená
na základe charakteristiky a je 80 - 100 rokov.

Práva a záväzky
dražby
viaznuce na
zákona č. 7/2005 Z.z.

Nižšie uvedené záložné práva neovplyvňujú hodnotu predmetu
podstatným spôsobom, v zmysle ustanovenia § 93 ods. 2

predmete dražby:
speňažením majetku v dražbe zanikajú a vydražiteľ nadobudne
predmet dražby nezaťažený právami a záväzkami z týchto záložných práv:

List vlastníctva č. 3196
1./ Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome ako i spoločných častí a spoločných zariadení domu,
príslušenstvu v zmysle § 15 zák. č. 182/93 Z.z. (Z 558/03) – 482/03.
2./ Záložné právo v prospech ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s., Radlinského
10, 813 23 Bratislava na byt č. 12 podľa zmluvy č. 30420014/759155104-N1
(V 1233/2014),
povolené dňa 2.6.2014-811/14.

List vlastníctva č. 3509
1./ Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome ako i spoločných častí a spoločných zariadení domu,
príslušenstvu v zmysle § 15 zák. č. 182/93 Z.z. (Z 558/03) – 482/03.
2./ Záložné právo v prospech ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s., Radlinského
10, 813 23 Bratislava na pozemok CKN parc. č. 1094/222, podľa zmluvy č.
30420014/759155104-N1 (V 1233/2014), povolené dňa 2.6.2014-811/14.

Hodnota predmetu
dražby:

23 200,00 EUR

Najnižšie podanie:

18 500,00 EUR

Minimálne
prihodenie:

200,00 EUR

Dražobná
zábezpeka:

5 000,00 EUR
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Spôsob zloženia
dražobnej
zábezpeky:
1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK22 0900 0000
0050 6925 5303 vedený v SLSP. a.s., s variabilným symbolom: 252015.
1. V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka jeden deň vopred pred
dražbou, alebo v mieste konania dražby do 12.50 hod.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Doklad, preukazujúci
zloženie dražobnej
zábezpeky:
1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej
zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude
dražobná zábezpeka
pripísaná na účet dražobníka,
1. Príjmový pokladničný doklad na hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky,
účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky
bude dražobná zábezpeka zložená do pokladne dražobníka,
1. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Spôsob vrátenia
dražobnej
zábezpeky:
Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na
účet účastníka dražby alebo v hotovosti ihneď po ukončení dražby.

Úhrada ceny
dosiahnutej
vydražením:
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do
pokladne dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na
účet dražobníka č.
SK22 0900 0000 0050 6925 5303 vedený v SLSP. a.s., s
variabilným symbolom: 252015,
a to do 15 dní odo dňa dražby, v prípade že
suma dosiahnutá vydražením presiahne 6.640 eur , v opačnom prípade hneď po
ukončení dražby.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nadobudnutie
vlastníckeho práva:

Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote , prechádza
na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného
odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie
o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje
notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného
odpisu notárskej zápisnice.

Podmienky
odovzdania premetu
dražby:

1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby
odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny,
ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom
dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ
prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2.Ak

ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je
povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby.
Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu
dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci
vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne
zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici
a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3.

Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie
vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich
svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im
tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu
spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.

Notár, ktorý

JUDr. Janka Antalová

osvedčil priebeh

Bélu Bartóka 16, 979 01 Rimavská Sobota

dražby notárskou
zápisnicou:

Výsledok dobrovoľnej
dražby – 2. kolo:

Nehnuteľnosť bola vydražená. Výťažok dražby 15 500,00 €.
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JUDr. Peter Rychnavský
správca

K003420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BASALT - GROUP, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 37/A, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 48 315 958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/88/2015 S1295
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/88/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis všeobecnej podstaty
Druh: CENNÝ PAPIER
P.č. Druh a forma

Nominálna
Podoba Mena hodnota
(1 ks)

Akcia
kmeňová
na meno
Listinná Eur
(315 ks)
Druh: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
1.

33.193,918

ISIN

Por. číslo Emitent

LP0000001519

111-140
246-445
679-763

P.č. Označenie banky

Číslo účtu (IBAN)

2.

SK37 0200 0000 0035 6260
Eur
6454

Všeobecná úverová banka, a.s.

Mena

Druh: PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY
Popis
P.č.

SLOVAKIA
INVEST,
a.s.,
Odeská 3, 821 06 Bratislava, 10 456 084,20
IČO: 35793911
Zostatok k 15. 12.
2015

Súpisová
hodnota v Eur

9 342,28

9 342,28

Suma v Eur

Súpisová
hodnota v Eur

Preddavok na činnosť správcu v konkurze, ktorý úpadca poukázal pred vyhlásením
1 659,70
konkurzu na účet Okresného súdu Banská Bystrica
Deň a dôvod zapísania majetku: 12. 02. 2016;
Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu - § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Deň a dôvod vylúčenia majetku: Poznámky:
3.

Súpisová
hodnota
v Eur

1 659,70

K003421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Bazger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čadečka 310, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing.Mgr. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K 15/2015 S 1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K 15/2015 S 1162
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Aktualizácia súpisu majetku
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu: Stanislav Bazger, nar. 23.07.1980, bytom
Čadečka 310, 022 01 Čadca v súlade s § 76 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii aktualizuje
súpis majetku a jeho vykonané zmeny a doplnenia.
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Súpis majetku pre oddelenú podstatu:
Nehnuteľnosti
a) pozemky : parcela č. 9463/1 o výmere 252m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, parcela č. 9463/2
o výmere 123m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, parcela č. 9471/2 o výmere 10m2, druh pozemku:
Trvalé trávne porasty, parcela č. 9473/1 o výmere 528m2, druh pozemku : Záhrady, parcela č. 9482/3 o výmere
40m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria.
Súpisová hodnota majetku : 20.000,- Eur
b) Stavba: rodinný dom, súp. číslo 310 na parcele č. 9472 vo výmere 201m2, druh pozemku: Zastavné plochy
a nádvoria : právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 310 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 11037- vlastníčka
parcely je: Bazgerová Viera rod. Gužíková, Čadečka 310, Čadca, PSČ: 011 01, SR.
Súpisová hodnota majetku : 75.000,- Eur
Nachádzajúce sa na LV č. 5907, k.ú.: Čadca okres Čadca, obec Čadca v spoluvlastníckom podiele úpadcu 1/1.
Zabezpečený veriteľ: Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Gröslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026
Druh zabezpečovacieho práva: záložné právo
Zabezpečená suma : 63.000 Eur
Deň vzniku : 03.01.2013
Poradie zabezpečovacieho práva: prvé
Deň zaradenia do súpisu : 11.12.2015.
Súpis majetku pre všeobecnú podstatu:
Nehnuteľnosť – pozemok: nachádzajúci sa na parcele číslo 14670/38 vo výmere 1474m2, druh pozemku: Ostatné
plochy.
Súpisová hodnota majetku: 8.000 Eur.
Nachádzajúci sa na LV č. 5907, k.ú.: Čadca okres Čadca, obec Čadca v spoluvlastníckom podiele úpadcu 1/1.
Deň aktualizácia súpisu majetku: 11.02.2016
V Martine, dňa 12.02.2016
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K003422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Klbik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čápor 1336, 951 17 Cabaj-Čápor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.6.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/76/2012 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/76/2012
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

Sp. zn.: 32K/76/2012 S 1235
Návrh konečného rozvrhu výťažku
Úpadca: Miroslav Klbik, nar. 9.6.1956, Čápor 1336, 951 17 Cabaj-Čápor
V konkurznej veci č.k. 32K/76/2012 S 1235
Správcu úpadcu: Mgr. Henrieta Slavkovská, Ľ. Štúra 19, Levice
I.

Všeobecná časť:

Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn.: 32K/76/2012-107 zo dňa 7.1.2013 bol na dlžníka Miroslav Klbik, nar.
9.6.1956, bytom Čápor 1336, 951 17 Cabaj-Čápor, (ďalej len "úpadca") vyhlásený konkurz a bola som ustanovená
do funkcie správcu úpadcu.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu a ustanovení správcu bolo doručené podľa § 199 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") zverejnením v Obchodnom vestníku č.
OV 8/2013 dňa 11.1.2013.

Opis majetku úpadcu:
Úpadca má nasledovný majetok, ktorý podlieha konkurzu a je zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty:
- Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške
663,88
EUR
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 663,88 EUR

- Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1684 k.ú. Čápor ako rodinný dom na p.č. 257/1 v súpisovej hodnote 30 000.EUR,
- Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1684 k.ú. Čápor ako zastavané plochy a nádvoria na p.č. 257/1 v súpisovej
hodnote 1 252,23 EUR,
- Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1684 k.ú. Čápor ako zastavané plochy a nádvoria na p.č. 260/2 v súpisovej
8 647,77 EUR, všetky uvedené nehnuteľnosti spolu podľa znaleckého posudku v hodnote 21 800.- EUR,
výťažok zo speňaženia v sume 13.080.- eur

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 2/2013 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 87,46 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

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

64

Obchodný vestník 32/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.02.2016

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 3/2013 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 65,47 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 4/2013 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 68,76 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 5/2013 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 54,95 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 10/2013 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 65,47 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 11/2013 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 65,47 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 12/2013 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 65,47 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 17.02.2016

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 1/2014 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 65,47 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 2/2014 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 65,47 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 3/2014 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 65,47 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 4/2014 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 65,47 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 5/2014 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 65,47 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 6/2014 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 65,47 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Opis:
365,15
Dlžník: Moliko Printing s.r.o., IČO: 36737119, Dvorčianska 74, 949 05 Nitra
Právny dôvod vzniku (stručne): Zmluva o poskytovaní
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 365,15 EUR

služieb

EUR
č.

01/2013

zo

dňa

1.4.2013

Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Opis:
365,15
Dlžník: Moliko Printing s.r.o., IČO: 36737119, Dvorčianska 74, 949 05 Nitra
Právny dôvod vzniku (stručne): Zmluva o poskytovaní
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 365,15 EUR

služieb

EUR
č.

01/2013

zo

dňa

1.4.2013

Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Opis:
365,15
Dlžník: Moliko Printing s.r.o., IČO: 36737119, Dvorčianska 74, 949 05 Nitra
Právny dôvod vzniku (stručne): Zmluva o poskytovaní
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 365,15 EUR

služieb

EUR
č.

01/2013

zo

dňa

1.4.2013

Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Opis:
365,15
Dlžník: Moliko Printing s.r.o., IČO: 36737119, Dvorčianska 74, 949 05 Nitra
Právny dôvod vzniku (stručne): Zmluva o poskytovaní
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 365,15 EUR

služieb

EUR
č.

01/2013

zo

dňa

1.4.2013

Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Opis:
60,71
Dlžník: Jaroslav Hrnko VZV - servis, IČO: 34641858, Popradská 1A, 949 01 Nitra

EUR

Právny dôvod vzniku (stručne): Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2013 zo dňa 1.4.2013 za jún 2013
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 60,71 EUR

Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Opis:
60,71
Dlžník: Jaroslav Hrnko VZV - servis, IČO: 34641858, Popradská 1A, 949 01 Nitra

EUR

Právny dôvod vzniku (stručne): Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2013 zo dňa 1.4.2013 za júl 2013
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 60,71 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 17.02.2016

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 7/2014 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 65,47 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 8/2014 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 65,47 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 9/2014 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 65,47 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 10/2014 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 65,47 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 1/2015 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 73 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 2/2015 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 57 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 17.02.2016

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 3/2015 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 57 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 4/2015 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 57 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Opis:
41,71
Dlžník: Ing. Imrich Tóth, IČO: 33707022, prevádzka: Dvorčianska 74, 949 05 Nitra

EUR

Právny dôvod vzniku (stručne): Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2013 zo dňa 1.4.2013, FA č. 01/2013
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 41,71 EUR

Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Opis:
41,71
Dlžník: Ing. Imrich Tóth, IČO: 33707022, prevádzka: Dvorčianska 74, 949 05 Nitra

EUR

Právny dôvod vzniku (stručne): Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2013 zo dňa 1.4.2013, FA č. 02/2013
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 41,71 EUR

Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Opis:
41,71
Dlžník: Ing. Imrich Tóth, IČO: 33707022, prevádzka: Dvorčianska 74, 949 05 Nitra

EUR

Právny dôvod vzniku (stručne): Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2013 zo dňa 1.4.2013, FA č. 03/2013
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 41,71 EUR

Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Opis:
41,71
Dlžník: Ing. Imrich Tóth, IČO: 33707022, prevádzka: Dvorčianska 74, 949 05 Nitra

EUR

Právny dôvod vzniku (stručne): Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2013 zo dňa 1.4.2013, FA č. 04/2013
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 41,71 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Opis:
140,45
Dlžník: BK METAL, s.r.o., IČO: 36548995, Dvorčianska 74, 949 05 Nitra

EUR

Právny dôvod vzniku (stručne): Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2013 zo dňa 1.4.2013, FA č. 01/2013
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 140,45 EUR

Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Opis:
140,45
Dlžník: BK METAL, s.r.o., IČO: 36548995, Dvorčianska 74, 949 05 Nitra

EUR

Právny dôvod vzniku (stručne): Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2013 zo dňa 1.4.2013, FA č. 02/2013
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 140,45 EUR

Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Opis:
140,45
Dlžník: BK METAL, s.r.o., IČO: 36548995, Dvorčianska 74, 949 05 Nitra

EUR

Právny dôvod vzniku (stručne): Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2013 zo dňa 1.4.2013, FA č. 03/2013
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 140,45 EUR

Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Opis:
200.Dlžník: BK METAL, s.r.o., IČO: 36548995, Dvorčianska 74, 949 05 Nitra

EUR

Právny dôvod vzniku (stručne): Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2013 zo dňa 1.4.2013, FA č. 04/2013
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 200.- EUR

Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Opis:
75.Dlžník: ZOBORTRANS s.r.o., IČO: 45961735, Štúrova 57, 949 01 Nitra

EUR

Právny dôvod vzniku (stručne): Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2013 zo dňa 1.4.2013, FA č. 01/2013
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 75.- EUR

Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Opis:
75.Dlžník: ZOBORTRANS s.r.o., IČO: 45961735, Štúrova 57, 949 01 Nitra

EUR

Právny dôvod vzniku (stručne): Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2013 zo dňa 1.4.2013, FA č. 02/2013
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 75.- EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Opis:
75.Dlžník: ZOBORTRANS s.r.o., IČO: 45961735, Štúrova 57, 949 01 Nitra

EUR

Právny dôvod vzniku (stručne): Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2013 zo dňa 1.4.2013, FA č. 03/2013
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 75.- EUR

Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Opis:
75.Dlžník: ZOBORTRANS s.r.o., IČO: 45961735, Štúrova 57, 949 01 Nitra

EUR

Právny dôvod vzniku (stručne): Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2013 zo dňa 1.4.2013, FA č. 04/2013
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 75.- EUR

Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Opis:
129.Dlžník: CEMIP s.r.o., IČO: 35927488, Dvorčianska 74, 949 05 Nitra

EUR

Právny dôvod vzniku (stručne): Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2013 zo dňa 1.4.2013, FA č. 01/2013
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 129.- EUR

Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Opis:
129.Dlžník: CEMIP s.r.o., IČO: 35927488, Dvorčianska 74, 949 05 Nitra

EUR

Právny dôvod vzniku (stručne): Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2013 zo dňa 1.4.2013, FA č. 02/2013
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 129.- EUR

Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Opis:
129.Dlžník: CEMIP s.r.o., IČO: 35927488, Dvorčianska 74, 949 05 Nitra

EUR

Právny dôvod vzniku (stručne): Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2013 zo dňa 1.4.2013, FA č. 03/2013
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 129.- EUR

Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Opis:
129.Dlžník: CEMIP s.r.o., IČO: 35927488, Dvorčianska 74, 949 05 Nitra

EUR

Právny dôvod vzniku (stručne): Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2013 zo dňa 1.4.2013, FA č. 04/2013
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 129.- EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Opis:
22,32
Dlžník: KONEK-CNC, s.r.o., IČO: 45849030, Potravinárska 1074/23, 949 01 Nitra

EUR

Právny dôvod vzniku (stručne): Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2013 zo dňa 1.4.2013, FA č. 01/2013
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 22,32 EUR

Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Opis:
22,32
Dlžník: KONEK-CNC, s.r.o., IČO: 45849030, Potravinárska 1074/23, 949 01 Nitra

EUR

Právny dôvod vzniku (stručne): Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2013 zo dňa 1.4.2013, FA č. 02/2013
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 22,32 EUR

Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Opis:
22,32
Dlžník: KONEK-CNC, s.r.o., IČO: 45849030, Potravinárska 1074/23, 949 01 Nitra

EUR

Právny dôvod vzniku (stručne): Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2013 zo dňa 1.4.2013, FA č. 03/2013
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 22,32 EUR

Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Opis:
22,32
Dlžník: KONEK-CNC, s.r.o., IČO: 45849030, Potravinárska 1074/23, 949 01 Nitra

EUR

Právny dôvod vzniku (stručne): Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2013 zo dňa 1.4.2013, FA č. 04/2013
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 22,32 EUR

Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Opis:
18,24
Dlžník: Jaro Tec - Autodoprava, IČO: 34519718, Dvorčianska 74, 949 05 Nitra

EUR

Právny dôvod vzniku (stručne): Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2013 zo dňa 1.4.2013, FA č. 01/2013
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 18,24 EUR

Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Opis:
18,24
Dlžník: Jaro Tec - Autodoprava, IČO: 34519718, Dvorčianska 74, 949 05 Nitra

EUR

Právny dôvod vzniku (stručne): Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2013 zo dňa 1.4.2013, FA č. 02/2013
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 18,24 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Opis:
18,24
Dlžník: Jaro Tec - Autodoprava, IČO: 34519718, Dvorčianska 74, 949 05 Nitra

EUR

Právny dôvod vzniku (stručne): Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2013 zo dňa 1.4.2013, FA č. 03/2013
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 18,24 EUR

Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Opis:
18,24
Dlžník: Jaro Tec - Autodoprava, IČO: 34519718, Dvorčianska 74, 949 05 Nitra

EUR

Právny dôvod vzniku (stručne): Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2013 zo dňa 1.4.2013, FA č. 04/2013
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 18,24 EUR

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 6/2013 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 928,10 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 5/2015 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 57 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Bankové úroky v sume 0,27 eur,

celkom teda majetok v sume 28.169,45 EUR.

Speňaženie súpisových zložiek majetku:

- Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR
v súpisovej hodnote 663,88 EUR, suma výťažku: 663,88 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie peňažných
prostriedkov ich zabezpečením, priradená suma pohľadávok proti podstate: 156,55 EUR
- Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1684 k.ú. Čápor ako rodinný dom na p.č. 257/1 v súpisovej hodnote 30 000.EUR, nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1684 k.ú. Čápor ako zastavané plochy a nádvoria na p.č. 257/1 v súpisovej
hodnote 1 252,23 EUR, nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1684 k.ú. Čápor ako zastavané plochy a nádvoria na p.č.
260/2 v súpisovej 8 647,77 EUR, suma výťažku: 13.080.- EUR, spôsob speňaženia: speňaženie nehnuteľností
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260/2 v súpisovej 8 647,77 EUR, suma výťažku: 13.080.- EUR, spôsob speňaženia: speňaženie nehnuteľností
zapísaných do súpisu dražbou, priradená suma pohľadávok proti podstate: 3084,35 EUR
- Zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 2/2013 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou v súpisovej
hodnote 87,46 EUR, suma výťažku: 87,46 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie inej majetkovej hodnoty,
priradená suma pohľadávok proti podstate: 20,62 EUR
- Zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 3/2013 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou v súpisovej
hodnote 65,47 EUR, suma výťažku: 65,47 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie inej majetkovej hodnoty,
priradená suma pohľadávok proti podstate: 15,44 EUR
- Zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 4/2013 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou v súpisovej
hodnote 68,76 EUR, suma výťažku: 68,76 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie inej majetkovej hodnoty,
priradená suma pohľadávok proti podstate: 16,21 EUR
- Zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 5/2013 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou v súpisovej
hodnote 54,95 EUR, suma výťažku: 54,95 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie inej majetkovej hodnoty,
priradená suma pohľadávok proti podstate: 12,96 EUR
- Zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 6/2013 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou v súpisovej
hodnote 928,10 EUR, suma výťažku: 928,10 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie inej majetkovej hodnoty,
priradená suma pohľadávok proti podstate: 218,85 EUR
- Zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 10/2013 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
v súpisovej hodnote 65,47 EUR, suma výťažku: 65,47 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie inej majetkovej
hodnoty, priradená suma pohľadávok proti podstate: 15,44 EUR
- Zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 11/2013 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
v súpisovej hodnote 65,47 EUR, suma výťažku: 65,47 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie inej majetkovej
hodnoty, priradená suma pohľadávok proti podstate: 15,44 EUR
- Zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 12/2013 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
v súpisovej hodnote 65,47 EUR, suma výťažku: 65,47 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie inej majetkovej
hodnoty, priradená suma pohľadávok proti podstate: 15,44 EUR
- Zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 1/2014 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou v súpisovej
hodnote 65,47 EUR, suma výťažku: 65,47 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie inej majetkovej hodnoty,
priradená suma pohľadávok proti podstate: 15,44 EUR
- Zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 2/2014 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou v súpisovej
hodnote 65,47 EUR, suma výťažku: 65,47 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie inej majetkovej hodnoty,
priradená suma pohľadávok proti podstate: 15,44 EUR
- Zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 3/2014 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou v súpisovej
hodnote 65,47 EUR, suma výťažku: 65,47 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie inej majetkovej hodnoty,
priradená suma pohľadávok proti podstate: 15,44 EUR
- Zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 4/2014 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou v súpisovej
hodnote 65,47 EUR, suma výťažku: 65,47 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie inej majetkovej hodnoty,
priradená suma pohľadávok proti podstate: 15,44 EUR
- Zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 5/2014 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou v súpisovej
hodnote 65,47 EUR, suma výťažku: 65,47 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie inej majetkovej hodnoty,
priradená suma pohľadávok proti podstate: 15,44 EUR
- Zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 6/2014 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou v súpisovej
hodnote 65,47 EUR, suma výťažku: 65,47 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie inej majetkovej hodnoty,
priradená suma pohľadávok proti podstate: 15,44 EUR
- Zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 7/2014 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou v súpisovej
hodnote 65,47 EUR, suma výťažku: 65,47 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie inej majetkovej hodnoty,
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hodnote 65,47 EUR, suma výťažku: 65,47 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie inej majetkovej hodnoty,
priradená suma pohľadávok proti podstate: 15,44 EUR
- Zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 8/2014 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou v súpisovej
hodnote 65,47 EUR, suma výťažku: 65,47 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie inej majetkovej hodnoty,
priradená suma pohľadávok proti podstate: 15,44 EUR
- Zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 9/2014 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou v súpisovej
hodnote 65,47 EUR, suma výťažku: 65,47 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie inej majetkovej hodnoty,
priradená suma pohľadávok proti podstate: 15,44 EUR
- Zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 10/2014 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
v súpisovej hodnote 65,47 EUR, suma výťažku: 65,47 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie inej majetkovej
hodnoty, priradená suma pohľadávok proti podstate: 15,44 EUR
- Zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 1/2015 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou v súpisovej
hodnote 73 EUR, suma výťažku: 73 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie inej majetkovej hodnoty, priradená
suma pohľadávok proti podstate: 17,21 EUR
- Zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 2/2015 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou v súpisovej
hodnote 57 EUR, suma výťažku: 57 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie inej majetkovej hodnoty, priradená
suma pohľadávok proti podstate: 13,44 EUR
- Zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 3/2015 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou v súpisovej
hodnote 57 EUR, suma výťažku: 57 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie inej majetkovej hodnoty, priradená
suma pohľadávok proti podstate: 13,44 EUR
- Zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 4/2015 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou v súpisovej
hodnote 57 EUR, suma výťažku: 57 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie inej majetkovej hodnoty, priradená
suma pohľadávok proti podstate: 13,44 EUR
- Zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 5/2015 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou v súpisovej
hodnote 57 EUR, suma výťažku: 57 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie inej majetkovej hodnoty, priradená
suma pohľadávok proti podstate: 13,44 EUR
- Peňažná pohľadávka v sume: 365,15 EUR, dlžník: Moliko Printing s.r.o. v súpisovej hodnote 365,15 EUR,
suma výťažku: 365,15 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie peňažnej pohľadávky, priradená suma pohľadávok
proti podstate: 86,10 EUR
- Peňažná pohľadávka v sume: 365,15 EUR, dlžník: Moliko Printing s.r.o. v súpisovej hodnote 365,15 EUR,
suma výťažku: 365,15 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie peňažnej pohľadávky, priradená suma pohľadávok
proti podstate: 86,10 EUR
- Peňažná pohľadávka v sume: 365,15 EUR, dlžník: Moliko Printing s.r.o. v súpisovej hodnote 365,15 EUR,
suma výťažku: 365,15 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie peňažnej pohľadávky, priradená suma pohľadávok
proti podstate: 86,10 EUR
- Peňažná pohľadávka v sume: 365,15 EUR, dlžník: Moliko Printing s.r.o. v súpisovej hodnote 365,15 EUR,
suma výťažku: 365,15 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie peňažnej pohľadávky, priradená suma pohľadávok
proti podstate: 86,10 EUR
- Peňažná pohľadávka v sume: 60,71 EUR, dlžník: Jaroslav Hrnko VZV - servis v súpisovej hodnote 60,71 EUR,
suma výťažku: 60,71 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie peňažnej pohľadávky, priradená suma pohľadávok
proti podstate: 14,31 EUR
- Peňažná pohľadávka v sume: 60,71 EUR, dlžník: Jaroslav Hrnko VZV - servis v súpisovej hodnote 60,71 EUR,
suma výťažku: 60,71 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie peňažnej pohľadávky, priradená suma pohľadávok
proti podstate: 14,31 EUR
- Peňažná pohľadávka v sume: 41,71 EUR, dlžník: Ing. Imrich Tóth v súpisovej hodnote 41,71 EUR, suma
výťažku: 41,71 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie peňažnej pohľadávky, priradená suma pohľadávok proti
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výťažku: 41,71 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie peňažnej pohľadávky, priradená suma pohľadávok proti
podstate: 9,83 EUR
- Peňažná pohľadávka v sume: 41,71 EUR, dlžník: Ing. Imrich Tóth v súpisovej hodnote 41,71 EUR, suma
výťažku: 41,71 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie peňažnej pohľadávky, priradená suma pohľadávok proti
podstate: 9,83 EUR
- Peňažná pohľadávka v sume: 41,71 EUR, dlžník: Ing. Imrich Tóth v súpisovej hodnote 41,71 EUR, suma
výťažku: 41,71 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie peňažnej pohľadávky, priradená suma pohľadávok proti
podstate: 9,83 EUR
- Peňažná pohľadávka v sume: 41,71 EUR, dlžník: Ing. Imrich Tóth v súpisovej hodnote 41,71 EUR, suma
výťažku: 41,71 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie peňažnej pohľadávky, priradená suma pohľadávok proti
podstate: 9,83 EUR
- Peňažná pohľadávka v sume: 140,45 EUR, dlžník: BK METAL, s.r.o. v súpisovej hodnote 140,45 EUR, suma
výťažku: 140,45 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie peňažnej pohľadávky, priradená suma pohľadávok proti
podstate: 33,12 EUR
- Peňažná pohľadávka v sume: 140,45 EUR, dlžník: BK METAL, s.r.o. v súpisovej hodnote 140,45 EUR, suma
výťažku: 140,45 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie peňažnej pohľadávky, priradená suma pohľadávok proti
podstate: 33,12 EUR
- Peňažná pohľadávka v sume: 140,45 EUR, dlžník: BK METAL, s.r.o. v súpisovej hodnote 140,45 EUR, suma
výťažku: 140,45 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie peňažnej pohľadávky, priradená suma pohľadávok proti
podstate: 33,12 EUR
- Peňažná pohľadávka v sume: 200 EUR, dlžník: BK METAL, s.r.o. v súpisovej hodnote 140,45 EUR, suma
výťažku: 140,45 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie peňažnej pohľadávky, priradená suma pohľadávok proti
podstate: 47,16 EUR
- Peňažná pohľadávka v sume: 75 EUR, dlžník: ZOBORTRANS s.r.o. v súpisovej hodnote 75 EUR, suma
výťažku: 75 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie peňažnej pohľadávky, priradená suma pohľadávok proti
podstate: 17,68 EUR
- Peňažná pohľadávka v sume: 75 EUR, dlžník: ZOBORTRANS s.r.o. v súpisovej hodnote 75 EUR, suma
výťažku: 75 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie peňažnej pohľadávky, priradená suma pohľadávok proti
podstate: 17,68 EUR
- Peňažná pohľadávka v sume: 75 EUR, dlžník: ZOBORTRANS s.r.o. v súpisovej hodnote 75 EUR, suma
výťažku: 75 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie peňažnej pohľadávky, priradená suma pohľadávok proti
podstate: 17,68 EUR
- Peňažná pohľadávka v sume: 75 EUR, dlžník: ZOBORTRANS s.r.o. v súpisovej hodnote 75 EUR, suma
výťažku: 75 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie peňažnej pohľadávky, priradená suma pohľadávok proti
podstate: 17,68 EUR
- Peňažná pohľadávka v sume: 129 EUR, dlžník: CEMIP s.r.o. v súpisovej hodnote 129 EUR, suma výťažku: 129
EUR, spôsob speňaženia: speňaženie peňažnej pohľadávky, priradená suma pohľadávok proti podstate: 30,42
EUR
- Peňažná pohľadávka v sume: 129 EUR, dlžník: CEMIP s.r.o. v súpisovej hodnote 129 EUR, suma výťažku: 129
EUR, spôsob speňaženia: speňaženie peňažnej pohľadávky, priradená suma pohľadávok proti podstate: 30,42
EUR
- Peňažná pohľadávka v sume: 129 EUR, dlžník: CEMIP s.r.o. v súpisovej hodnote 129 EUR, suma výťažku: 129
EUR, spôsob speňaženia: speňaženie peňažnej pohľadávky, priradená suma pohľadávok proti podstate: 30,42
EUR
- Peňažná pohľadávka v sume: 129 EUR, dlžník: CEMIP s.r.o. v súpisovej hodnote 129 EUR, suma výťažku: 129
EUR, spôsob speňaženia: speňaženie peňažnej pohľadávky, priradená suma pohľadávok proti podstate: 30,42
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EUR, spôsob speňaženia: speňaženie peňažnej pohľadávky, priradená suma pohľadávok proti podstate: 30,42
EUR
- Peňažná pohľadávka v sume: 22,32 EUR, dlžník: KONEK-CNC, s.r.o. v súpisovej hodnote 22,32 EUR, suma
výťažku: 22,32 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie peňažnej pohľadávky, priradená suma pohľadávok proti
podstate: 5,26 EUR
- Peňažná pohľadávka v sume: 22,32 EUR, dlžník: KONEK-CNC, s.r.o. v súpisovej hodnote 22,32 EUR, suma
výťažku: 22,32 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie peňažnej pohľadávky, priradená suma pohľadávok proti
podstate: 5,26 EUR
- Peňažná pohľadávka v sume: 22,32 EUR, dlžník: KONEK-CNC, s.r.o. v súpisovej hodnote 22,32 EUR, suma
výťažku: 22,32 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie peňažnej pohľadávky, priradená suma pohľadávok proti
podstate: 5,26 EUR
- Peňažná pohľadávka v sume: 22,32 EUR, dlžník: KONEK-CNC, s.r.o. v súpisovej hodnote 22,32 EUR, suma
výťažku: 22,32 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie peňažnej pohľadávky, priradená suma pohľadávok proti
podstate: 5,26 EUR
- Peňažná pohľadávka v sume: 18,24 EUR, dlžník: Jaro Tec - Autodoprava v súpisovej hodnote 18,24 EUR,
suma výťažku: 18,24 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie peňažnej pohľadávky, priradená suma pohľadávok
proti podstate: 4,30 EUR
- Peňažná pohľadávka v sume: 18,24 EUR, dlžník: Jaro Tec - Autodoprava v súpisovej hodnote 18,24 EUR,
suma výťažku: 18,24 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie peňažnej pohľadávky, priradená suma pohľadávok
proti podstate: 4,30 EUR
- Peňažná pohľadávka v sume: 18,24 EUR, dlžník: Jaro Tec - Autodoprava v súpisovej hodnote 18,24 EUR,
suma výťažku: 18,24 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie peňažnej pohľadávky, priradená suma pohľadávok
proti podstate: 4,30 EUR
- Peňažná pohľadávka v sume: 18,24 EUR, dlžník: Jaro Tec - Autodoprava v súpisovej hodnote 18,24 EUR,
suma výťažku: 18,24 EUR, spôsob speňaženia: speňaženie peňažnej pohľadávky, priradená suma pohľadávok
proti podstate: 4,30 EUR
- bankové úroky v sume 0,27 eur, spôsob speňaženia: speňaženie zabezpečením, priradená suma pohľadávok
proti podstate: 0,06 EUR.

Hodnota výťažku zo speňaženia majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty je 19.449,45 EUR.

Opis pohľadávok proti všeobecnej podstate:

·
·
·
·
·
·
·

Cestovné náhrady, právny dôvod: cesta správcu do bydliska úpadcu v Čápore, čas vzniku: 17.1.2013, čas
uspokojenia: 17.1.2013, veriteľ pohľadávky: správca .......... 36,40 EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 22.1.2013, čas uspokojenia: 22.1.2013, veriteľ pohľadávky:
Slovenská pošta, a.s. ........ 1,10 EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 30.1.2013, čas uspokojenia: 30.1.2013, veriteľ pohľadávky:
Slovenská pošta, a.s. ........ 1,10 EUR
Vklad, právny dôvod: vklad na účet pri založení účtu, čas vzniku: 30.1.2013, čas uspokojenia: 30.1.2013,
veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. ........ 3,- EUR
Paušál za telefonické, faxové internetové a kopírovacie služby, čas vzniku: 31.1.2013, čas uspokojenia:
31.1.2013, veriteľ pohľadávky: správca .......... 10 EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 12.2.2013, čas uspokojenia: 12.2.2013, veriteľ pohľadávky:
Slovenská pošta, a.s. ........ 1,10 EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 12.2.2013, čas uspokojenia: 12.2.2013, veriteľ 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
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.02.2016

Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 12.2.2013, čas uspokojenia: 12.2.2013, veriteľ pohľadávky:
Slovenská pošta, a.s. ........ 1,10 EUR
Cestovné náhrady, právny dôvod: cesta správcu na OS NR za účelom podania 2. písomnej správy, čas
vzniku: 18.2.2013, čas uspokojenia: 18.2.2013, veriteľ pohľadávky: správca .......... 26,81 EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za vedenie účtu, čas vzniku: 28.2.2013, čas uspokojenia: 28.2.2013,
veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 1,- EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 28.2.2013, čas uspokojenia: 28.2.2013, veriteľ pohľadávky:
Slovenská pošta, a.s. ........ 1,10 EUR
Paušál za telefonické, faxové internetové a kopírovacie služby, čas vzniku: 28.2.2013, čas uspokojenia:
28.2.2013, veriteľ pohľadávky: správca .......... 10 EUR
Cestovné náhrady, právny dôvod: cesta správcu na OS NR za účelom predloženia zoznamu pohľadávok,
čas vzniku: 7.3.2013, čas uspokojenia: 7.3.2013, veriteľ pohľadávky: správca .......... 26,81 EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 22.3.2013, čas uspokojenia: 22.3.2013, veriteľ pohľadávky:
Slovenská pošta, a.s. ........ 1,10 EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 27.3.2013, čas uspokojenia: 27.3.2013, veriteľ pohľadávky:
Slovenská pošta, a.s. ........ 1,50 EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za vedenie účtu, čas vzniku: 28.3.2013, čas uspokojenia: 28.3.2013,
veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 1,- EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok banke za výbery v hotovosti, čas vzniku: 28.3.2013, čas uspokojenia:
28.3.2013, veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 2,- EUR
Paušál za telefonické, faxové internetové a kopírovacie služby, čas vzniku: 31.3.2013, čas uspokojenia:
31.3.2013, veriteľ pohľadávky: správca .......... 10 EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 10.4.2013, čas uspokojenia: 10.4.2013, veriteľ pohľadávky:
Slovenská pošta, a.s. ........ 1,45 EUR
Cestovné náhrady, právny dôvod: cesta správcu na OS NR za účelom predloženia zápisnice z 1. schôdze,
čas vzniku: 16.4.2013, čas uspokojenia: 16.4.2013, veriteľ pohľadávky: správca .......... 26,81 EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za vedenie účtu, čas vzniku: 30.4.2013, čas uspokojenia: 30.4.2013,
veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 1,- EUR
Paušál za telefonické, faxové internetové a kopírovacie služby, čas vzniku: 30.4.2013, čas uspokojenia:
30.4.2013, veriteľ pohľadávky: správca .......... 10 EUR
Odmena správcu do prvej schôdze veriteľov, právny dôvod: v zmysle vyhl. č. 665/2008 Z.z.(Uznesenie OS
Nitra č.k. 32K/76/2012-143), čas vzniku: 27.4.2013, čas uspokojenia: 10.5.2013, veriteľ pohľadávky:
správca ........... 663,88 EUR
Cestovné náhrady, právny dôvod: cesta správcu na OS NR za účelom predloženia zápisnice z 2. schôdze,
čas vzniku: 24.5.2013, čas uspokojenia: 24.5.2013, veriteľ pohľadávky: správca .......... 26,81 EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za vedenie účtu, čas vzniku: 31.5.2013, čas uspokojenia: 31.5.2013,
veriteľ pohľadávky: správca .......... 1,- EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok banke za výbery v hotovosti, čas vzniku: 31.5.2013, čas uspokojenia:
31.5.2013, veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 2,- EUR
Paušál za telefonické, faxové internetové a kopírovacie služby, čas vzniku: 31.5.2013, čas uspokojenia:
31.5.2013, veriteľ pohľadávky: správca .......... 10 EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za vedenie účtu, čas vzniku: 28.6.2013, čas uspokojenia: 28.6.2013,
veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 1,- EUR
Paušál za telefonické, faxové internetové a kopírovacie služby, čas vzniku: 30.6.2013, čas uspokojenia:
30.6.2013, veriteľ pohľadávky: správca .......... 10 EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 2.7.2013, čas uspokojenia: 2.7.2013, veriteľ pohľadávky:
Slovenská pošta, a.s. ........ 1,1 EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 8.7.2013, čas uspokojenia: 8.7.2013, veriteľ pohľadávky:
Slovenská pošta, a.s. ........ 1,25 EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 31.7.2013, čas uspokojenia: 31.7.2013, veriteľ pohľadávky:
Slovenská pošta, a.s. ........ 1,1 EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za vedenie účtu, čas vzniku: 31.7.2013, čas uspokojenia: 31.7.2013,
veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 1,- EUR
Paušál za telefonické, faxové internetové a kopírovacie služby, čas vzniku: 31.7.2013, čas uspokojenia:
31.7.2013, veriteľ pohľadávky: správca .......... 10 EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 1.8.2013, čas uspokojenia: 1.8.2013, veriteľ pohľadávky:
Slovenská pošta, a.s. ........ 1,1 EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 5.8.2013, čas uspokojenia: 5.8.2013, veriteľ pohľadávky:
Slovenská pošta, a.s. ........ 1,1 EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 8.8.2013, čas uspokojenia: 8.8.2013, veriteľ 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
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.02.2016

Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 8.8.2013, čas uspokojenia: 8.8.2013, veriteľ pohľadávky:
Slovenská pošta, a.s. ........ 1,1 EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 8.8.2013, čas uspokojenia: 8.8.2013, veriteľ pohľadávky:
Slovenská pošta, a.s. ........ 1,1 EUR
Spotrebný materiál, právny dôvod: nákup spotrebného materiálu – obálok, čas vzniku: 21.8.2013, čas
uspokojenia: 21.8.2013, veriteľ pohľadávky: Slovenská pošta, a.s. ........ 0,80 EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za vedenie účtu, čas vzniku: 30.8.2013, čas uspokojenia: 30.8.2013,
veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 1,- EUR
Paušál za telefonické, faxové internetové a kopírovacie služby, čas vzniku: 31.8.2013, čas uspokojenia:
31.8.2013, veriteľ pohľadávky: správca .......... 10 EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za vedenie účtu, čas vzniku: 30.9.2013, čas uspokojenia: 30.9.2013,
veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 1,- EUR
Paušál za telefonické, faxové internetové a kopírovacie služby, čas vzniku: 30.9.2013, čas uspokojenia:
30.9.2013, veriteľ pohľadávky: správca .......... 10 EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 25.10.2013, čas uspokojenia: 25.10.2013, veriteľ
pohľadávky: Slovenská pošta, a.s. ........ 1,1 EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 30.10.2013, čas uspokojenia: 30.10.2013, veriteľ
pohľadávky: Slovenská pošta, a.s. ........ 1,1 EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za vedenie účtu, čas vzniku: 31.10.2013, čas uspokojenia: 31.10.2013,
veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 1,- EUR
Paušál za telefonické, faxové internetové a kopírovacie služby, čas vzniku: 31.10.2013, čas uspokojenia:
31.10.2013, veriteľ pohľadávky: správca .......... 10 EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 6.11.2013, čas uspokojenia: 6.11.2013, veriteľ pohľadávky:
Slovenská pošta, a.s. ........ 1,1 EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 7.11.2013, čas uspokojenia: 7.11.2013, veriteľ pohľadávky:
Slovenská pošta, a.s. ........ 1,1 EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 13.11.2013, čas uspokojenia: 13.11.2013, veriteľ
pohľadávky: Slovenská pošta, a.s. ........ 1,4 EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za vedenie účtu, čas vzniku: 29.11.2013, čas uspokojenia: 29.11.2013,
veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 1,- EUR
Paušál za telefonické, faxové internetové a kopírovacie služby, čas vzniku: 30.11.2013, čas uspokojenia:
30.11.2013, veriteľ pohľadávky: správca .......... 10 EUR
Znalečné, právny dôvod: úhrada faktúry znalcovi za znalecký posudok, čas vzniku: 2.12.2013, čas
uspokojenia: 2.12.2013, veriteľ pohľadávky: znalec Ing. Ľubomír Drgo .......... 200,- EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 3.12.2013, čas uspokojenia: 3.12.2013, veriteľ pohľadávky:
Slovenská pošta, a.s. ........ 1,1 EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 3.12.2013, čas uspokojenia: 3.12.2013, veriteľ pohľadávky:
Slovenská pošta, a.s. ........ 1,1 EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 3.12.2013, čas uspokojenia: 3.12.2013, veriteľ pohľadávky:
Slovenská pošta, a.s. ........ 1,1 EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 3.12.2013, čas uspokojenia: 3.12.2013, veriteľ pohľadávky:
Slovenská pošta, a.s. ........ 1,1 EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 3.12.2013, čas uspokojenia: 3.12.2013, veriteľ pohľadávky:
Slovenská pošta, a.s. ........ 1,1 EUR
Uhradenie faktúry regionPRESS, s.r.o., právny dôvod: faktúra za úhradu nákladov za uverejnenie
oznámenia o dražbe, čas vzniku: 4.12.2013, čas uspokojenia: 4.12.2013, veriteľ pohľadávky: regionPRESS,
s.r.o. ........ 27,60 EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 12.12.2013, čas uspokojenia: 12.12.2013, veriteľ
pohľadávky: Slovenská pošta, a.s. ........ 5,65 EUR
Spotrebný materiál, právny dôvod: nákup spotrebného materiálu – obálok, čas vzniku: 12.12.2013, čas
uspokojenia: 12.12.2013, veriteľ pohľadávky: Tesco stores, a.s. ........ 0,98 EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za vedenie účtu, čas vzniku: 31.12.2013, čas uspokojenia: 31.12.2013,
veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 1,- EUR
Paušál za telefonické, faxové internetové a kopírovacie služby, čas vzniku: 31.12.2013, čas uspokojenia:
31.12.2013, veriteľ pohľadávky: správca .......... 10 EUR
Spotrebný materiál, právny dôvod: nákup spotrebného materiálu – kancelársky papier, čas vzniku:
2.1.2014, čas uspokojenia: 2.1.2014, veriteľ pohľadávky: Tesco stores, a.s. ........ 3,49 EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 8.1.2014, čas uspokojenia: 8.1.2014, veriteľ pohľadávky:
Slovenská pošta, a.s. ........ 1,10 EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 8.1.2014, čas uspokojenia: 8.1.2014, veriteľ 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
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.02.2016

Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 8.1.2014, čas uspokojenia: 8.1.2014, veriteľ pohľadávky:
Slovenská pošta, a.s. ........ 1,25 EUR
Cestovné náhrady, právny dôvod: cesta správcu do Cabaj-Čápora – obhliadka nehnuteľnosti so
záujemcom, čas vzniku: 20.1.2014, čas uspokojenia: 20.1.2014, veriteľ pohľadávky: správca .......... 36,40
EUR
Cestovné náhrady, právny dôvod: cesta správcu do Nitry – dražba, čas vzniku: 24.1.2014, čas uspokojenia:
24.1.2014, veriteľ pohľadávky: správca .......... 26,81 EUR
Parkovné, právny dôvod: cesta správcu do Nitry – dražba, čas vzniku: 24.1.2014, čas uspokojenia:
24.1.2014, veriteľ pohľadávky: Mesto Nitra .......... 0,50 EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 24.1.2014, čas uspokojenia: 24.1.2014, veriteľ pohľadávky:
Slovenská pošta, a.s. ........ 5,50 EUR
Uhradenie faktúry regionPRESS, s.r.o., právny dôvod: faktúra za úhradu nákladov za uverejnenie
oznámenia o dražbe, čas vzniku: 28.1.2014, čas uspokojenia: 28.1.2014, veriteľ pohľadávky: regionPRESS,
s.r.o. ........ 86,40 EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za výber, čas vzniku: 31.1.2014, čas uspokojenia: 31.1.2014, veriteľ
pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 4,- EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za vedenie účtu, čas vzniku: 31.1.2014, čas uspokojenia: 31.1.2014,
veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 1,- EUR
Paušál za telefonické, faxové internetové a kopírovacie služby, čas vzniku: 31.1.2014, čas uspokojenia:
31.1.2014, veriteľ pohľadávky: správca .......... 10,- EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za vedenie účtu, čas vzniku: 28.2.2014, čas uspokojenia: 28.2.2014,
veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 1,- EUR
Cestovné náhrady, právny dôvod: cesta správcu do Cabaj-Čápora – obhliadka nehnuteľnosti so
záujemcom, čas vzniku: 3.3.2014, čas uspokojenia: 3.3.2014, veriteľ pohľadávky: správca .......... 36,40
EUR
Cestovné náhrady, právny dôvod: cesta správcu do Nitry – dražba, čas vzniku: 6.3.2014, čas uspokojenia:
6.3.2014, veriteľ pohľadávky: správca .......... 26,81 EUR
Parkovné, právny dôvod: cesta správcu do Nitry – dražba, čas vzniku: 6.3.2014, čas uspokojenia: 6.3.2014,
veriteľ pohľadávky: Mesto Nitra .......... 0,40 EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 7.3.2014, čas uspokojenia: 7.3.2014, veriteľ pohľadávky:
Slovenská pošta, a.s. ........ 6,60 EUR
Uhradenie faktúry regionPRESS, s.r.o., právny dôvod: faktúra za úhradu nákladov za uverejnenie
oznámenia o dražbe, čas vzniku: 19.3.2014, čas uspokojenia: 19.3.2014, veriteľ pohľadávky: regionPRESS,
s.r.o. ........ 86,40 EUR
Cestovné náhrady, právny dôvod: cesta správcu do Cabaj-Čápora – obhliadka nehnuteľnosti so
záujemcom, čas vzniku: 31.3.2014, čas uspokojenia: 31.3.2014, veriteľ pohľadávky: správca .......... 36,40
EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za vedenie účtu, čas vzniku: 31.3.2014, čas uspokojenia: 31.3.2014,
veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 1,- EUR
Paušál za telefonické, faxové internetové a kopírovacie služby, čas vzniku: 31.3.2014, čas uspokojenia:
31.3.2014, veriteľ pohľadávky: správca .......... 10,- EUR
Cestovné náhrady, právny dôvod: cesta správcu do Cabaj-Čápora – obhliadka nehnuteľnosti so
záujemcom, čas vzniku: 4.4.2014, čas uspokojenia: 4.4.2014, veriteľ pohľadávky: správca .......... 36,40
EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 8.4.2014, čas uspokojenia: 8.4.2014, veriteľ pohľadávky:
Slovenská pošta, a.s. ........ 5,50 EUR
Cestovné náhrady, právny dôvod: cesta správcu do Nitry – dražba, čas vzniku: 7.4.2014, čas uspokojenia:
7.4.2014, veriteľ pohľadávky: správca .......... 26,81 EUR
Parkovné, právny dôvod: cesta správcu do Nitry – dražba, čas vzniku: 7.4.2014, čas uspokojenia: 7.4.2014,
veriteľ pohľadávky: Mesto Nitra .......... 0,50 EUR
Cestovné náhrady, právny dôvod: cesta správcu do Nitry – zápisnica o dražbe, čas vzniku: 11.4.2014, čas
uspokojenia: 11.4.2014, veriteľ pohľadávky: správca .......... 26,81 EUR
Parkovné, právny dôvod: cesta správcu do Nitry – zápisnica o dražbe, čas vzniku: 11.4.2014, čas
uspokojenia: 11.4.2014, veriteľ pohľadávky: Mesto Nitra .......... 0,40 EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 14.4.2014, čas uspokojenia: 14.4.2014, veriteľ pohľadávky:
Slovenská pošta, a.s. ........ 1,25 EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 15.4.2014, čas uspokojenia: 15.4.2014, veriteľ pohľadávky:
Slovenská pošta, a.s. ........ 1,25 EUR
Cestovné náhrady, právny dôvod: cesta správcu do Cabaj-Čápora – odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti,
čas vzniku: 28.4.2014, čas uspokojenia: 28.4.2014, veriteľ pohľadávky: správca .......... 36,40 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 17.02.2016

Uhradenie faktúry notára za osvedčenie dražby, právny dôvod: faktúra za za osvedčenie dražby, čas
vzniku: 29.4.2014, čas uspokojenia: 29.4.2014, veriteľ pohľadávky: JUDr. Jana Jánošková, notár ........
192,97 EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za vedenie účtu, čas vzniku: 30.4.2014, čas uspokojenia: 30.4.2014,
veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 1,- EUR
Paušál za telefonické, faxové internetové a kopírovacie služby, čas vzniku: 30.4.2014, čas uspokojenia:
30.4.2014, veriteľ pohľadávky: správca .......... 10,- EUR
Spotrebný materiál, právny dôvod: nákup spotrebného materiálu – kancelársky papier, čas vzniku:
27.5.2014, čas uspokojenia: 27.5.2014, veriteľ pohľadávky: PARMI Trading company, s.r.o. ........ 5,98 EUR
Paušál za telefonické, faxové internetové a kopírovacie služby, čas vzniku: 31.5.2014, čas uspokojenia:
31.5.2014, veriteľ pohľadávky: správca .......... 10,- EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za vedenie účtu, čas vzniku: 31.5.2014, čas uspokojenia: 31.5.2014,
veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 1,- EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 12.6.2014, čas uspokojenia: 12.6.2014, veriteľ pohľadávky:
Slovenská pošta, a.s. ........ 1,10 EUR
Paušál za telefonické, faxové internetové a kopírovacie služby, čas vzniku: 30.6.2014, čas uspokojenia:
30.6.2014, veriteľ pohľadávky: správca .......... 10,- EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za vedenie účtu, čas vzniku: 30.6.2014, čas uspokojenia: 30.6.2014,
veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 1,- EUR
Spotrebný materiál, právny dôvod: nákup spotrebného materiálu, čas vzniku: 7.7.2014, čas uspokojenia:
7.7.2014, veriteľ pohľadávky: Katarína Jakušová, prevádzka Levice ........ 3,20 EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 10.7.2014, čas uspokojenia: 10.7.2014, veriteľ pohľadávky:
Slovenská pošta, a.s. ........ 1,10 EUR
Cestovné náhrady, právny dôvod: cesta správcu na OS Nitra, čas vzniku: 25.7.2014, čas uspokojenia:
25.7.2014, veriteľ pohľadávky: správca .......... 26,81 EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 28.7.2014, čas uspokojenia: 28.7.2014, veriteľ pohľadávky:
Slovenská pošta, a.s. ........ 1,10 EUR
Paušál za telefonické, faxové internetové a kopírovacie služby, čas vzniku: 31.7.2014, čas uspokojenia:
31.7.2014, veriteľ pohľadávky: správca .......... 10,- EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za vedenie účtu, čas vzniku: 31.7.2014, čas uspokojenia: 31.7.2014,
veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 1,- EUR
Paušál za telefonické, faxové internetové a kopírovacie služby, čas vzniku: 31.8.2014, čas uspokojenia:
30.6.2014, veriteľ pohľadávky: správca .......... 10,- EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za vedenie účtu, čas vzniku: 31.8.2014, čas uspokojenia: 30.6.2014,
veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 1,- EUR
Paušál za telefonické, faxové internetové a kopírovacie služby, čas vzniku: 30.9.2014, čas uspokojenia:
30.6.2014, veriteľ pohľadávky: správca .......... 10,- EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za vedenie účtu, čas vzniku: 30.9.2014, čas uspokojenia: 30.6.2014,
veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 1,- EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 10.10.2014, čas uspokojenia: 10.10.2014, veriteľ
pohľadávky: Slovenská pošta, a.s. ........ 1,10 EUR
Paušál za telefonické, faxové internetové a kopírovacie služby, čas vzniku: 31.10.2014, čas uspokojenia:
31.10.2014, veriteľ pohľadávky: správca .......... 10,- EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za vedenie účtu, čas vzniku: 31.10.2014, čas uspokojenia: 31.10.2014,
veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 1,- EUR
Uhradenie pohľadávky proti podstate, právny dôvod: odvody VšZP, a.s., čas vzniku: 3.11.2014, čas
uspokojenia: 11.1.2016, veriteľ pohľadávky: VšZP, a.s ........ 75,81 EUR
Paušál za telefonické, faxové internetové a kopírovacie služby, čas vzniku: 30.11.2014, čas uspokojenia:
30.11.2014, veriteľ pohľadávky: správca .......... 10,- EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za vedenie účtu, čas vzniku: 30.11.2014, čas uspokojenia: 30.11.2014,
veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 1,- EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 19.12.2014, čas uspokojenia: 19.12.2014, veriteľ
pohľadávky: Slovenská pošta, a.s. ........ 1,10 EUR
Paušál za telefonické, faxové internetové a kopírovacie služby, čas vzniku: 31.12.2014, čas uspokojenia:
31.12.2014, veriteľ pohľadávky: správca .......... 10,- EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za vedenie účtu, čas vzniku: 31.12.2014, čas uspokojenia: 31.12.2014,
veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 1,- EUR
Cestovné náhrady, právny dôvod: cesta správcu na OS Nitra, čas vzniku: 26.1.2015, čas uspokojenia:
26.1.2015, veriteľ pohľadávky: správca .......... 26,81 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 17.02.2016

Paušál za telefonické, faxové internetové a kopírovacie služby, čas vzniku: 31.1.2015, čas uspokojenia:
31.1.2015, veriteľ pohľadávky: správca .......... 10,- EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za vedenie účtu, čas vzniku: 31.1.2015, čas uspokojenia: 31.1.2015,
veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 1,- EUR
Paušál za telefonické, faxové internetové a kopírovacie služby, čas vzniku: 28.2.2015, čas uspokojenia:
28.2.2015, veriteľ pohľadávky: správca .......... 10,- EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za vedenie účtu, čas vzniku: 28.2.2015, čas uspokojenia: 28.2.2015,
veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 1,- EUR
Paušál za telefonické, faxové internetové a kopírovacie služby, čas vzniku: 31.3.2015, čas uspokojenia:
31.3.2015, veriteľ pohľadávky: správca .......... 10,- EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za vedenie účtu, čas vzniku: 31.3.2015, čas uspokojenia: 31.3.2015,
veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 1,- EUR
Cestovné náhrady, právny dôvod: cesta správcu na OS Nitra, čas vzniku: 15.4.2015, čas uspokojenia:
15.4.2015, veriteľ pohľadávky: správca .......... 26,81 EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 23.4.2015, čas uspokojenia: 23.4.2015, veriteľ pohľadávky:
Slovenská pošta, a.s. ........ 1,15 EUR
Paušál za telefonické, faxové internetové a kopírovacie služby, čas vzniku: 30.4.2015, čas uspokojenia:
30.4.2015, veriteľ pohľadávky: správca .......... 10,- EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za vedenie účtu, čas vzniku: 30.4.2015, čas uspokojenia: 30.4.2015,
veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 1,- EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za výber, čas vzniku: 30.4.2015, čas uspokojenia: 30.4.2015, veriteľ
pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 2,- EUR
Cestovné náhrady, právny dôvod: cesta správcu na OS Nitra, čas vzniku: 13.5.2015, čas uspokojenia:
13.5.2015, veriteľ pohľadávky: správca .......... 26,81 EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za výber, čas vzniku: 29.5.2015, čas uspokojenia: 29.5.2015, veriteľ
pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 2,- EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za vedenie účtu, čas vzniku: 29.5.2015, čas uspokojenia: 29.5.2015,
veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 1,- EUR
Paušál za telefonické, faxové internetové a kopírovacie služby, čas vzniku: 31.5.2015, čas uspokojenia:
31.5.2015, veriteľ pohľadávky: správca .......... 10,- EUR
Spotrebný materiál, právny dôvod: nákup spotrebného materiálu – obálok, čas vzniku: 3.6.2015, čas
uspokojenia: 3.6.2015, veriteľ pohľadávky: Slovenská pošta, a.s. ........ 3,40 EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 4.6.2015, čas uspokojenia: 4.6.2015, veriteľ pohľadávky:
Slovenská pošta, a.s. ........ 1,15 EUR
Paušál za telefonické, faxové internetové a kopírovacie služby, čas vzniku: 30.6.2015, čas uspokojenia:
30.6.2015, veriteľ pohľadávky: správca .......... 10,- EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za vedenie účtu, čas vzniku: 30.6.2015, čas uspokojenia: 30.6.2015,
veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 1,- EUR
Cestovné náhrady, právny dôvod: cesta správcu na OS Nitra, čas vzniku: 31.7.2015, čas uspokojenia:
31.7.2015, veriteľ pohľadávky: správca .......... 26,81 EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za vedenie účtu, čas vzniku: 31.7.2015, čas uspokojenia: 31.7.2015,
veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 1,- EUR
Paušál za telefonické, faxové internetové a kopírovacie služby, čas vzniku: 31.7.2015, čas uspokojenia:
31.7.2015, veriteľ pohľadávky: správca .......... 10,- EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za vedenie účtu, čas vzniku: 31.8.2015, čas uspokojenia: 31.8.2015,
veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 1,- EUR
Paušál za telefonické, faxové internetové a kopírovacie služby, čas vzniku: 31.8.2015, čas uspokojenia:
31.8.2015, veriteľ pohľadávky: správca .......... 10,- EUR
Cestovné náhrady, právny dôvod: cesta správcu na OS Nitra, čas vzniku: 23.9.2015, čas uspokojenia:
23.9.2015, veriteľ pohľadávky: správca .......... 26,81 EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za vedenie účtu, čas vzniku: 30.9.2015, čas uspokojenia: 30.9.2015,
veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 1,- EUR
Paušál za telefonické, faxové internetové a kopírovacie služby, čas vzniku: 30.9.2015, čas uspokojenia:
30.9.2015, veriteľ pohľadávky: správca .......... 10,- EUR
Cestovné náhrady, právny dôvod: cesta správcu na OS Nitra, čas vzniku: 5.10.2015, čas uspokojenia:
5.10.2015, veriteľ pohľadávky: správca .......... 26,81 EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za vedenie účtu, čas vzniku: 30.10.2015, čas uspokojenia: 30.10.2015,
veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 1,- EUR
Paušál za telefonické, faxové internetové a kopírovacie služby, čas vzniku: 30.10.2015, čas uspokojenia:
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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Paušál za telefonické, faxové internetové a kopírovacie služby, čas vzniku: 30.10.2015, čas uspokojenia:
30.10.2015, veriteľ pohľadávky: správca .......... 10,- EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 4.11.2015, čas uspokojenia: 4.11.2015, veriteľ pohľadávky:
Slovenská pošta, a.s. ........ 1,15 EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 4.11.2015, čas uspokojenia: 4.11.2015, veriteľ pohľadávky:
Slovenská pošta, a.s. ........ 1,15 EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: 4.11.2015, čas uspokojenia: 4.11.2015, veriteľ pohľadávky:
Slovenská pošta, a.s. ........ 1,15 EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za vedenie účtu, čas vzniku: 30.11.2015, čas uspokojenia: 30.11.2015,
veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 1,- EUR
Paušál za telefonické, faxové internetové a kopírovacie služby, čas vzniku: 30.11.2015, čas uspokojenia:
30.11.2015, veriteľ pohľadávky: správca .......... 10,- EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za vedenie účtu, čas vzniku: 31.12.2015, čas uspokojenia: 31.12.2015,
veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 1,- EUR
Paušál za telefonické, faxové internetové a kopírovacie služby, čas vzniku: 31.12.2015, čas uspokojenia:
31.12.2015, veriteľ pohľadávky: správca .......... 10,- EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za vedenie účtu, čas vzniku: 30.1.2016, čas uspokojenia: 30.1.2016,
veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 1,- EUR
Paušál za telefonické, faxové internetové a kopírovacie služby, čas vzniku: 30.1.2016, čas uspokojenia:
30.1.2016, veriteľ pohľadávky: správca .......... 10,- EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za vedenie účtu, čas vzniku: 28.2.2016, čas uspokojenia: 28.2.2016,
veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 1,- EUR
Paušál za telefonické, faxové internetové a kopírovacie služby, čas vzniku: 28.2.2016, čas uspokojenia:
28.2.2016, veriteľ pohľadávky: správca .......... 10,- EUR
Poplatok, právny dôvod: poplatok za vedenie účtu, čas vzniku: 31.3.2016, čas uspokojenia: 31.3.2016,
veriteľ pohľadávky: UnicreditBank, a.s. .......... 1,- EUR
Poštovné, právny dôvod: poštovné, čas vzniku: zaslanie návrhu rozvrhu výťažku zástupcovi veriteľov, čas
uspokojenia: v deň zaslanie návrhu rozvrhu výťažku zástupcovi veriteľov, veriteľ pohľadávky: Slovenská
pošta, a.s. ........ 1,25 EUR
Súdny poplatok, právny dôvod: v zmysle zák. č. 71/1992 Zb., čas vzniku: speňažením majetku
podliehajúceho konkurzu, čas uspokojenia: v deň rozvrhu výťažku, veriteľ pohľadávky: príslušný súd
........... 38,50 EUR
Cestovné náhrady, právny dôvod: cesta správcu na OS Nitra – podanie návrhu na zrušenie konkurzu , čas
vzniku: v deň podania návrhu, čas uspokojenia: v deň podania návrhu, veriteľ pohľadávky: správca ..........
26,55 EUR
Cestovné náhrady, právny dôvod: cesta správcu na OS Nitra – podanie správy súdu po zrušení konkurzu ,
čas vzniku: v deň podania správy, čas uspokojenia: v deň podania správy, veriteľ pohľadávky: správca
.......... 26,55 EUR
Odmena správcu z výťažku, právny dôvod: v zmysle vyhl.č. 665/2008 Z.z., čas vzniku: v deň nasledujúci po
schválení návrhu rozvrhu výťažku, čas uspokojenia: v deň nasledujúci po schválení návrhu rozvrhu
výťažku, veriteľ pohľadávky: správca ........... 2.029,14 EUR

Celková suma pohľadávok proti podstate je vo výške 4.586,30 EUR.

Veritelia úpadcu všeobecnej podstaty, ktorých pohľadávky boli prihlásené a zistené:

1. Poštová banka a.s., IČO: 31 340 890, sídlo Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
ako veriteľ pohľadávky, zapísanej v zozname pohľadávok pod por. č. 2 v zistenej sume 6 106,72 eur

2. PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., IČO: 35 792 752, sídlo Mliekarenská 10, 821 09 Bratislava
ako veriteľ pohľadávky, zapísanej v zozname pohľadávok pod por. č. 3 - 4 v zistenej sume 3 466,51 eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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3. Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, sídlo Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
ako veriteľ pohľadávky, zapísanej v zozname pohľadávok pod por. č. 5 v zistenej sume 827,27 eur

4. Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, sídlo Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
ako veriteľ pohľadávky, zapísanej v zozname pohľadávok pod por. č. 6 - 10 v zistenej sume 32 450,92 eur

5. Wustenrot poisťovňa, a.s., IČO: 31 383 108, sídlo Karadžičova 17, 825 22 Bratislava
ako veriteľ pohľadávky, zapísanej v zozname pohľadávok pod por. č. 18 v zistenej sume 56,80 eur

6. HOME CREDIT Slovakia, a.s., IČO: 36 234 176, sídlo: Teplická 7434/147, 921 01 Piešťany
ako veriteľ pohľadávky, zapísanej v zozname pohľadávok pod por. č. 1 v zistenej sume 2.366,73 eur, ktorý sa
z oddelenej podstaty uspokojil sumou vo výške 1.066,60 EUR, sa v zmysle § 94 ZKR ,, ... ak nie je možné
uspokojiť zabezpečenú pohľadávku zabezpečeného veriteľa v celom rozsahu, vo zvyšnom rozsahu sa uspokojí ako
nezabezpečená pohľadávka“, sa uspokojuje v rámci rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
v zvyšnej časti pohľadávky, t.j. 1.300,13 eur.

(Veriteľom pohľadávky v sume 95,48 EUR, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 11 - 17 je
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 937 880, so sídlom: Mamateyova 17, 851 03 Bratislava, pričom
správkyňa poprela uvedenú sumu v plnom rozsahu. Pohľadávka je popretá a teda nie zistená.)

Veriteľ Poštová banka a.s. je veriteľom pohľadávok v sume 6 106,72 eur, čo je v pomere ku všetkým prihláseným
a zisteným pohľadávkam 13,814 %.
Veriteľ PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. si prihlásil do konkurzu pohľadávky vo výške 3 466,51 eur, čo je v pomere
ku všetkým prihláseným a zisteným pohľadávkam 7,841 %.
Veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s. je veriteľom pohľadávok v sume 827,27 eur, čo je v pomere ku všetkým
prihláseným a zisteným pohľadávkam 1,871 %.
Veriteľ Všeobecná úverová banka, a.s. je veriteľom pohľadávok v sume 32 450,92 eur, čo je v pomere ku
všetkým prihláseným a zisteným pohľadávkam 73,405 %.
Veriteľ Wustenrot poisťovňa, a.s. je veriteľom pohľadávok v sume 56,80 eur, čo je v pomere ku všetkým
prihláseným a zisteným pohľadávkam 0,128 %.
Veriteľ HOME CREDIT Slovakia, a.s., je veriteľom pohľadávok v časti pripadajúcej na uspokojenie zo všeobecnej
podstaty v sume 1 300,13 eur, čo je v pomere ku všetkým prihláseným a zisteným pohľadávkam 2,941 %.

II. Rozvrhová časť:
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Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty majetku podliehajúcemu konkurzu je vo výške 19.449,45
EUR,
celková suma pohľadávok proti podstate vrátane odmeny správcu je vo výške 4.586,30 EUR,
výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov je vo výške 14.863,15 EUR.

Výslednú sumu výťažku určenú na uspokojenie nezabezpečených veriteľov vo výške 14.863,15 EUR
správca navrhuje na uspokojenie takto:
·
·
·
·
·

veriteľ Poštová banka a.s. sa uspokojuje sumou vo výške 2.053,12 EUR,
veriteľ PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. sa uspokojuje sumou vo výške 1.165,47 EUR
veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s. sa uspokojuje sumou vo výške 278,13 EUR
veriteľ Všeobecná úverová banka, a.s. sa uspokojuje sumou vo výške 10.910,22 EUR
veriteľ Wustenrot poisťovňa, a.s. sa uspokojuje sumou vo výške 19,10 EUR

- v zmysle § 94 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
"ZKR") ,, ... ak nie je možné uspokojiť zabezpečenú pohľadávku zabezpečeného veriteľa v celom rozsahu, vo
zvyšnom rozsahu sa uspokojí ako nezabezpečená pohľadávka“. V zmysle tohto ustanovenia bude pohľadávka
oddeleného veriteľa HOME CREDIT Slovakia, a.s., IČO: 36 234 176, sídlo: Teplická 7434/147, 921 01 Piešťany
ako veriteľa pohľadávok z konečného zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 1 v zistenej sume 2366,73 eur
(ďalej len „oddelená podstata“) uspokojená v rámci rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov:
·

veriteľ HOME CREDIT Slovakia, a.s. sa uspokojuje sumou vo výške 437,11 EUR

Správca vypracoval tento návrh konečného rozvrhu výťažku v zmysle § 96 a nasl. ZKR a návrh správca doručí
zástupcovi veriteľov na adresu zástupcu veriteľov a zverejní v Obchodnom vestníku SR. Správca určuje lehotu
na schválenie tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku 30 dní odo dňa zverejnenia v Obchodnom vestníku
SR.

V Leviciach, dňa 15.2.2016

____________________
Mgr. Henrieta Slavkovská
správca úpadcu

K003423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MONTARES s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šenkvická cesta 11, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 661 685
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Veterníková
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/62/2013 S1192
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/62/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Mária Veterníková, správca úpadcu: Montares, s.r.o. v konkurze so sídlom Šenkvická cesta 11, 902 01
Pezinok, IČO: 45 661 685, sp. zn: 3K/62/2013, po predchádzajúcom súhlase zástupcu veriteľov: Daňový úrad
Bratislava, zast. Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, zo dňa 4. 2.
2016, vylúčil nasledujúci hnuteľný majetok úpadcu zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty:
1. stôl
2. skriňa šedá
3. policová zostava so skrinkami
4. policová zostava so skrinkami
5. závesný panel s nožičkami
6. závesný panel s nožičkami
7. závesný panel s nožičkami
8. závesná skrinka na nožičkách – policový systém
9. točiaca kancelárska stolička čierna
10. točiaca kancelárska stolička hnedá
11. sklenená vitrína
12. stolička modrá
13. stôl
14. skrinka policová
15. skrinka policová
16. rohový podstavec
17. drôtený vešiak
18. stolička hliníková
19. stolička hliníková
20. stôl hliníkový
21. PC obrazovka - biela
22. PC obrazovka - strieborná
23. HW HP
24. HW HP
25. myš k počítaču
26. klávesnica Laptec
27. dva reproduktory k PC - Hama
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28. rýchlovarná konvica Sencor (bielo fialová)
29. čítačka na peniaze (čierna)
30. zostava pokladnice (1x) + terminál na platobné karty (2x)
31. modem D-link
32. modem Siemens
33. telefón bezdrôtový Siemens
34. telefón drôtový Panasonic
35. tlačiareň Samsung ML 2160 (šedá)
36. železná pokladnica uzamykacia (šedá)
37. myš k PC (5x)
Deň a dôvod vylúčenia majetku zo súpisu: 10. 2. 2016 – majetok nie je možné speňažiť.
Majetok vylúčený zo súpisu správca na požiadanie prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky. Ak o
prevod majetku požiada viac veriteľov, správca prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie
podmienky.
Prevod majetku vylúčeného zo súpisu na veriteľa sa nezapočítava do uspokojenia jeho pohľadávky. Majetok
vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia tohto oznamu neprejaví záujem žiaden z veriteľov, prestáva
podliehať konkurzu.
JUDr. Mária Veterníková, správca

K003424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matej Čižmárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Aurela Stodolu 56, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Krnáč
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/7/2014 S 1641
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/7/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zapísanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote
Mgr. Štefan Krnáč, správca úpadcu: Matej Čižmárik, nar. 14.1.1991, bytom Aurela Stodolu 56, 036 01 Martin, týmto
v zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že do zoznamu pohľadávok
boli zapísané pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľa: Slovenská kancelária
poisťovateľov, IČO:36 062 235, so sídlom Trnavská cesta 82, Bratislava, v sume 52.196,03 Eur.
Mgr. Štefan Krnáč, správca
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K003425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Kureková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skalka 217/13, 013 11 Lietavská Lúčka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.2.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Krnáč
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/21/2015S1641
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/21/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Štefan Krnáč so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica, správca úpadcu Katarína Kureková,
nar. 18.2.1977, bytom Lietavská Lúčka 217/13, Lietavská Lúčka podľa ustanovenia § 34 ods. 1 ZKR zvoláva prvú
schôdzu veriteľov v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 3K/21/2015, ktorá sa bude
konať dňa 04.04.2016 o 11:00 hod. v kancelárii správcu na ul. Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica.
Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Správa o priebehu konkurzu
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Rôzne, Záver
Veritelia – fyzické osoby pri prezentácii predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby predložia aktuálny
výpis z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia
veriteľov predložia plnomocenstvo, prípadne poverenie na zastupovanie na predmetnej schôdzi veriteľov a doklad
totožnosti.
Mgr. Štefan Krnáč, správca

K003426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KORVI SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
časť Nové Osady 79, 925 22 Veľké Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 825 280
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/37/2013 S 1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/37/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápis o hlasovaní veriteľského výboru úpadcu KORVI SLOVAKIA s.r.o., so sídlom časť Nové Osady 79, 925
22 Veľké Úľany, IČO: 36 825 280, v konkurznom konaní vedenom pred
Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 25K/37/2013

Dňa 8.2.2016 som v zastúpení predsedu veriteľského výboru vyzval členov veriteľského výboru, aby hlasovali

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

88

Obchodný vestník 32/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.02.2016

Dňa 8.2.2016 som v zastúpení predsedu veriteľského výboru vyzval členov veriteľského výboru, aby hlasovali
o žiadosti správkyne konkurznej podstaty zo dňa 8.2.2016 o uloženie záväzného pokynu na uzavretie nájomnej
zmluvy s treťou osobou – spoločnosťou TST Invest a. s. so sídlom Palisády 29/A, 811 06 Bratislava, IČO:
43 818 471, na majetok úpadcu zapísaný na LV 180, kat. úz. Nové Osady, špecifikovaný v žiadosti správkyne zo
dňa 8.2.2016 v bode II., a to spôsobom a za podmienok, popísaných v predmetnej žiadosti správkyne.

Písomne hlasovali traja členovia veriteľského výboru, pričom výsledok hlasovania je nasledujúci:

Za uloženie záväzného pokynu správkyni konkurznej podstaty
uzatvoriť nájomnú zmluvu so spoločnosťou TST Invest a. s.,
Palisády 29/A, 811 06 Bratislava, IČO: 43 818 471,
na majetok úpadcu zapísaný na LV 180, kat. úz. Nové Osady,
špecifikovaný v žiadosti správkyne zo dňa 8.2.2016 v bode II.,
a to spôsobom a za podmienok, popísaných v predmetnej
žiadosti správkyne zo dňa 8.2.2016:

3 hlasy

Proti uloženiu záväzného pokynu správkyni konkurznej podstaty
uzatvoriť nájomnú zmluvu so spoločnosťou TST Invest a. s.,
Palisády 29/A, 811 06 Bratislava, IČO: 43 818 471,
na majetok úpadcu zapísaný na LV 180, kat. úz. Nové Osady,
špecifikovaný v žiadosti správkyne zo dňa 8.2.2016 v bode II.,
a to spôsobom a za podmienok, popísaných v predmetnej
žiadosti správkyne zo dňa 8.2.2016:

0 hlasov

Zdržal sa hlasovania:

0 hlasov

Konštatujem, že veriteľský výbor úpadcu KORVI SLOVAKIA s. r. o. ukladá v zmysle ustanovenia §83 ods. 1/ písm.
f) ZKR správkyni konkurznej podstaty záväzný pokyn uzatvoriť nájomnú zmluvu so spoločnosťou TST Invest a.
s.,Palisády 29/A, 811 06 Bratislava, IČO: 43 818 471, na majetok úpadcu zapísaný na LV 180, kat. úz. Nové Osady,
špecifikovaný v žiadosti správkyne zo dňa 8.2.2016 v bode II., a to spôsobom a za podmienok, popísaných v
predmetnej žiadosti správkyne zo dňa 8.2.2016.

Banská Bystrica, 12.2.2016
B-PROX, s. r. o.
predseda veriteľského výboru
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v z. Mgr. Peter LUPTÁK

K003427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Trenčan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrnčiarska 1702/6, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2K/76/2015 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/76/2015
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa cresco&finance a.s., Zabezpečená pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom 1
Súp. zložka maj. Číslo
č.
LV
1

4491

Katastrálne
územie

Štát

Súpisne číslo Popis
stavby
stavby

Nové Město

ČR 1668

Poschodie,ulica, obec

byt č. 168/3 Mzibranská, Praha 1

Postavené na
parcele

Spoluvl.podiel Spoluvl.podiel

2263

1

10

9213

155254

Podiel prietoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu

Pozemky
Súpisová zložka
č. LV
majetku

Katastrálne
územie

Štát Obec

Parcelné
číslo

Druh pozemku

Výmera

Spoluvl.podiel Spoluvl.podiel

2

4491

Nové Město

ČR Praha 1

2263

Zastavané plochy a
nádvoria

528

9213

155254

3

4491

Nové Město

ČR Praha 1

2264

Ostatní plocha

156

9213

155254

Súpisová hodnota

16 607,01 Eur

K003428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beáta Čauderová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. I. Čajkovského 1098/26, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 31K/9/2014 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/9/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Zuzana Maruniaková správca úpadcu Beáta Čauderová, nar. 01. 08. 1972, bytom P. I. Čajkovského 1098/26,
071 01 Michalovce, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštruktualizácii v platnom znení ( ďalej len " zákona") zostavila zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate.
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 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.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu, emailom na adrese: maruniakovazuzanas1403@gmail.com alebo telefonicky na tel. č. 0907 634 623.
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Zároveň oznamuje zámer zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty.
Mgr. Zuzana Maruniaková, správca

K003429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PharmDr. Ľudovít Fasura – Lekáreň u sv. Floriána
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 1102, 908 41 Šaštín-Stráže
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 872 221
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Lucia Sandtner, PhD.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 23K/21/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
23K/21/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Ing. Lucia Sandtner PhD., správca
so sídlom Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica, ustanovená uznesením Okresného súdu v Trnave, sp. zn.
23K/21/2015 za správcu úpadcu PharmDr. Ľudovít Fasura – Lekáreň u Sv. Floriána, Nám. Slobody 953, 908
41 Šaštín - Stráže, Šaštín, IČO: 31872221

_________________________________________________________________________________
Mobil: 0905 901 757

E-mail:sandtner.lucia@gmail.com

0904 361 002

Spisová značka súdneho spisu: 23K/21/2015
Spisová značka správcovského spisu: 23K/21/2015

Oznámenie o dražbe – Ing. Lucia Sandtner PhD. ako správca úpadcu: PharmDr. Ľudovít Fasura – Lekáreň u Sv.
Floriána, Nám. Slobody 953, 908 41 Šaštín - Stráže, Šaštín, IČO: 31872221, ako dražobník oprávnený k výkonu
dražby v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii za primeraného použitia
zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách podľa § 92 ods. 1 písm. d), § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. a
záväzného pokynu zástupcu veriteľa

vyhlasuje 1. kolo dražby majetku úpadcu, uvedeného v súpise všeobecnej podstaty, zverejňuje nasledovné
oznámenie o dražbe:

Označenie dražobníka: Ing. Lucia Sandtner PhD., správca úpadcu: PharmDr. Ľudovít Fasura – Lekáreň
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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u Sv. Floriána, Nám. Slobody 953, 908 41 Šaštín - Stráže, Šaštín, IČO: 31872221, zapísaná v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1529
Miesto konania dražby: Nám. Slobody 953, 908 41 Šaštín – Stráže, v priestoroch lekárne
Dátum konania dražby: 15.03.2016
Čas konania dražby: 10,00 hod.

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Šaštín, obec Šaštín - Stráže, okres Senica, zapísané na LV č. 4325,
vedenom Okresným úradom v Senici, katastrálny odbor - Polyfunkčný objekt súpisné číslo 953 postavený na
pozemku parcele registra „C“ č. 766, pozemok parcela registra „C“ č. 766 zastavané plochy a nádvoria vo výmere
692 m2, vedené na LV č. 4325 nasledovne:
a. Byt č. 1, 2.p., vchod 1 v Polyfunkčnom bytovom dome súpisné číslo 953 postavenom na pozemku parcele
registra „C“ č. 766 spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
a spoluvlastníckym podielom k pozemku vedenému ako pozemok parcela registra „C“ č. 766 zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 692 m2 vo veľkosti 23953/44356 (ďalej len ,,predmet dražby 1“)
b. Priestor č. 9, 1.p., vchod 1 v Polyfunkčnom bytovom dome súpisné číslo 953 postavenom na pozemku
parcele registra „C“ č. 766 spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastníckym podielom k pozemku vedenému ako pozemok parcela registra „C“ č. 766
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 692 m2 vo veľkosti 20403/44356 (ďalej len ,,predmet dražby 2“).
v podiele 1/1.
Príslušenstvo tvorí najmä: plot, prípojka kanalizácie, žumpa, spevnené plochy a nádvoria.
(ďalej predmet dražby 1 a predmet dražby 2 spolu ako „predmet dražby“)
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Práva a záväzky na predmete dražby:
Práva a záväzky na predmete dražby 1:

a) Záložné právo v prospech UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť, IČO: 31625657, sídlo:
Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice podľa V - 1634/11 zo dňa na nehnuteľnosti parc.č.766 zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 692 m2, nebytový priestor zariadenie zdravotníckej a sociálnej starostlivosti, číslo vchodu 1, 1.p.,
súpisné číslo stavby 953 na parc.č.766 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 20403/44356 na spoločných častiach a
zariadeniach domu, vz.252/11, podľa Zmluvy o odplatnom postúpení pohľadávok č.35/7702/2015, Z- 3572/15
č.z.68/16
b) Záložné právo v prospech Fasura Gabriel r. Fasura (15.4.1985), Slnečná 1102, 908 41 Šaštín - Stráže podľa V 1634/14 vklad povolený 18.6.2014 na nehnuteľnosti parc.č.766 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 692 m2,
nebytový priestor zariadenie zdravotníckej a sociálnej starostlivosti, číslo vchodu 1, 1.p., súpisné číslo stavby 953
na parc.č.766 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 20403/44356 na spoločných častiach a zariadeniach domu,
č.z.418/14
c) Poznámka: Poznamenáva sa predbežné opatrenie podľa Uznesenia Okresného súdu Senica, ktorým sa zakazuje
žalovanému: PharmDr. Ľudovít Fasura, Lekáreň u Sv.Floriana, Šaštín-Stráže, IČO:31872221 zdržať sa akýchkoľvek
úkonov smerujúcich k scudzovaniu, zaťažovaniu alebo akémukoľvek inému nakladaniu s nehnuteľnosťami a to až
do právoplatného skončenia súdneho sporu vedeného Okresným súdom Senica pod sp.zn.8Rob/79/2014, P-86/15
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do právoplatného skončenia súdneho sporu vedeného Okresným súdom Senica pod sp.zn.8Rob/79/2014, P-86/15
č.z.137/15

Práva a záväzky na predmete dražby 2:
a) Záložné právo v prospech UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť, IČO: 31625657, sídlo:
Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice podľa V - 1634/11 zo dňa 3.8.2011 na nehnuteľnosti parc.č.766 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 692 m2, na byt č.1, číslo vchodu 1, 2.p., súpisné číslo stavby 953 na parc.č.766 a
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 23953/44356 na spoločných častiach a zariadeniach domu, vz.252/11, podľa
Zmluvy o odplatnom postúpení pohľadávok č.35/7702/2015, Z-3572/15 č.z.68/16
b) Záložné právo v prospech Fasura Gabriel r.Fasura (15.4.1985), Slnečná 1102, 908 41 Šaštín - Stráže podľa V 1634/14 vklad povolený 18.6.2014 na nehnuteľnosti na byt č.1, číslo vchodu 1, 2.p., súpisné číslo stavby 953 na
parc.č.766 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 23953/44356 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a na pozemku registra CKN s parcelným číslom 766, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 692 m2,
č.z.418/14
c) Poznámka: Poznamenáva sa predbežné opatrenie podľa Uznesenia Okresného súdu Senica, ktorým sa zakazuje
žalovanému: PharmDr.Ľudovít Fasura, Lekáreň u Sv.Floriana, Šaštín-Stráže, IČO:31872221 zdržať sa akýchkoľvek
úkonov smerujúcich k scudzovaniu, zaťažovaniu alebo akémukoľvek inému nakladaniu s nehnuteľnosťami a to až
do právoplatného skončenia súdneho sporu vedeného Okresným súdom Senica pod sp.zn.8Rob/79/2014, P-86/15
č.z.137/15

Opis predmetu dražby a jeho stavu:
a)Byt č. 1 v polyfunkčnom obytnom dome súp. č. 953, Nám. Slobody, Šaštín - Stráže
Polyfunkčný bytový dom súp. č. 953 na pozemku registra C KN parc. č. 766 v časti s bytom a nebytovým priestorom
je trojpodlažná murovaná stavba z pálenej tehly so skladobnou hrúbkou nosného muriva 60 cm so sedlovou
strechou s povalovým priestorom. Základy sú z prostého betónu pásové s dodatočne vyhotovenou vodorovnou
izoláciou. Stropné konštrukcie sú vyhotovené monolitické a trámčekové s podhľadom. Schodisko je monolitické
točené s terazzovým povrchom. Strecha je sedlová, krov drevený väznicový. Krytina strechy je škridlová betónová
zn. Bramac čiernej farby, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasáda domu do ulice má omietky
hladké vápenné s bohatou výzdobou s maľbami. Okná v celom dome sú drevené zdvojené z EURO profilov, dvere
sú rámové. Dom je napojený na všetky miestne inžinierke siete, pričom bytová jednotka aj prevádzka lekárne má
samostatné meranie plynu, elektrickej energie, vody, samostatné vykurovanie. Pôvodný objekt bol stavebne
zrealizovaný cca v roku 1932, v roku 2002 bola na dome vymenená strecha – krov, krytina, klampiarske konštrukcie,
bleskozvod, boli vykonané opravy vnútorných povrchov stien, podláh a stropov, renovovaná bola elektroinštalácia,
rozvod vody a kanalizácie, plynu, vybavenie kuchyne, osadené bolo bezpečnostné zariadenie s kamerovým
systémom. V roku 2011 bola vyhotovená nová omietka fasády, osadené boli nové EURO okná.
Spoločné časti nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, základy domu,
strecha, povala, obvodové múry, priečelia, podbránie, schodisko, vodorovné nosné konštrukcie, zvislé nosné
konštrukcie a izolačné konštrukcie.
Spoločné zariadenia domu sú určené na spoločné užívanie a to bleskozvod, komíny, vodovodné, kanalizačné,
elektrické, plynové, telefónne prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu.
Spoločným príslušenstvom domu sú zadné oplotenie pozemku z vrátami, spevnené plochy, žumpa umiestená vo
dvore.
Ohodnocovaný byt č.1 má vchod do hlavnej časti na 1. poschodí (2. nadzemnom podlaží) polyfunkčného bytového
domu. Dispozične byt pozostáva zo 4 obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je predsieň,
kuchyňa, komora, WC, kúpeľňa, šatník na 1.poschodí, dve pivnice 0.02,0.07 v suteréne domu, sklady 3.01, 3.03,
3.04 a sušiareň 3.02 v zadnej časti situovanej do dvora. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to vodovodné,
teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové bytové rozvody, vrátane vnútorného vybavenia. Podlahy
obytných miestností sú z veľkoplošných laminátových parkiet a keramické. V suteréne z cem. poteru. Povrchová
úprava stien je z vápenných hladkých omietok, v kuchyni a v priestoroch soc. zázemia sú vyhotovené keramické
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úprava stien je z vápenných hladkých omietok, v kuchyni a v priestoroch soc. zázemia sú vyhotovené keramické
obklady. Okná v byte sú drevené opatrené žalúziami, vnútorné dvere sú drevené rámové. Elektroinštalácia je
svetelná s automatickým istením. Vykurovanie je ústredné teplovodné, radiátory sú oceľové plošné zn. Korad. Kotol
ÚK je plynový Protherm, pričom slúži i na prípravu teplej úžitkovej vody. Vnútorné rozvody vody sú z oceľových
pozinkovaných rúr, vnútorná kanalizácia je z plastových rúr z kuchyne, kúpeľne a WC. Vnútorné zariadenie bytu
tvorí v kuchyni rohová kuchynská linka s koprusmi na báze dreva s osadenými spotrebičmi. V kúpeľni je akrylátová
vaňa, umývadlo. V byte je samostatné WC s kombinovanou splachovacou misou a umývadlom. Byt je prístupný z
ulice cez spoločné podbránie samostatným uzamykateľným vstupom zo schodiska.

b)Nebytový priestor č. 9 v polyfunkčnom obytnom dome súp. č. 953, Nám. Slobody, Šaštín - Stráže
Prevádzkový priestor lekárne je umiestnený na prízemí polyfunkčného bytového domu (prvom nadzemnom podlaţí).
Nebytový priestor – prevádzka lekárne pozostáva z predajne liečiv a príslušenstva. Príslušenstvom lekárne je na
prízemí zádverie, 2x kancelária, zásobovacia chodba, sklad liečiv, predsieň, WC, evidencia predpisov, galenické
laboratórium, umyváreň, komunikačná chodba, sprcha, denná miestnosť, v suteréne je situovaná chodba, sklad
veteriny, sklad horľavín a kotolňa. Súčasťou lekárne je vnútorné vybavenie a to vodovodné, teplonosné,
kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové bytové rozvody. Podlahy sú vyhotovené keramické, PVC a liate v
suteréne z cem. poteru. Povrchová úprava stien je z hladkej vápennej omietky, v kuchyni a v priestoroch sanity je
vyhotovený keramický obklad. Výplne otvorov tvoria drevené okná z EURO profilov, vnútorné dvere sú rámové plné
a so zasklením. Elektroinštalácia je vyhotovená svetelná a motorická s automatickým istením. Vykurovanie je
ústredné teplovodné, radiátory sú oceľové plošné zn. Korad. Kotol ÚK je plynový Protherm v kotolni v suteréne,
teplá úžitková voda je pripravovaná v elektrickom zásobníkovom ohrievači na prízemí. Vnútorné rozvody vody sú z
oceľových pozinkovaných rúr, vnútorná kanalizácia je z plastových rúr z kuchynky, sprchy a WC. Vnútorné
zariadenie nebytového priestoru tvorí v kuchyni kuchynská linka so spotrebičmi – sklokeramická varná jednotka,
nerezový drez, v kúpeľni uzatvárateľný sprchovací box, umývadlo, vo WC je splachovacia kombinovaná misa a
umývadlo, v dennej miestnosti sú dve drezové umývadlá smaltované. Lekáreň je prístupná cez predajňu priamo od
ulice, cez spoločné podbránie samostatným vstupom zo schodiska, zo dvora je prístupná cez dennú miestnosť.

c)Hospodárska budova
Predmetná ohodnocovaný objekt je umiestnený na juhozápadnej časti pozemku registra C KN parc. č. 766, pričom
jednou fasádou je pričlenený k bytovej časti polyfunkčného bytového domu. Ide o jednoduchý dvojpodlažný
murovaný objekt so sedlovou strechou na drevenom krove. Základy objektu sú betónové pásové, zvislé nosné
konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hrúbke dolnej časti 60 cm, hornej časti 45 cm. Objekt nemá
vyhotovené izolácie proti vode. Strop nad prízemím je klenbový do oceľových nosníkov, na poschodí trámčekový
drevený s podhľadom. Schody sú schodnicové drevené, bez podstupníc. Vonkajšie a vnútorné úpravy povrchov sú
z vápenných omietok, časť povrchov je bez omietok. Dvere v objekte sú hladké, okná jednoduché, vráta plechové.
Podlahy sú s povrchom z cementového poteru. Elektroinštalácia je svetelná. Celkovo je objekt výrazne
opotrebovaný v roku 2002 vymenená strecha - krov, krytina škridlová zn. Bramac, klampiarske konštrukcie, vráta,
osadené boli strešné okná. Pôvodná hospodárska budova bola postavená cca v roku 1932.

Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 2/2016 zo dňa 08.01.2016, vyhotoveným súdnym
znalcom: Ing. Daniel Cibuľa:
302.000,- EUR (slovom: tristodvatisíc EURO)

Najnižšie podanie:
271.800,- EUR (slovom: dvestosedemdesiatjedentisícosemsto EURO)

Minimálne prihodenie:
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2.000,-EUR (slovom: dvetisíc EURO)

Výška dražobnej zábezpeky:
25 % najnižšieho podania, teda 67.950,- EUR (slovom: šesťdesiatsedemtisícdeväťstopäťdesiat EURO)

Zloženie dražobnej zábezpeky:
Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená buď bezhotovostným bankovým prevodom,
alebo vkladom na účet č. SK 38 0200 0000 0023 1664 7256. Dražobnú zábezpeku je možné zložiť aj v hotovosti v
mieste konania dražby. Prípustné je aj zloženie dražobnej zábezpeky vo forme bankovej záruky a notárskej
úschovy. Záujemca o účasť na dražbe zloží dražobnú zábezpeku najneskôr v deň predchádzajúci dňu konania
dražby.
Účastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky (výpis z účtu o odpísaní
čiastky z účtu, bankou potvrdený vklad v hotovosti, poštovú poukážku, záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku).
Následne sa zapíše do listiny „Zápis do dražby” a bude mu pridelené dražobné číslo. Vrátenie dražobnej zábezpeky:
Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná zábezpeka bankovým prevodom v prospech
účtu, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi, a to do troch pracovných dní odo dňa konania dražby.
Účastníkom dražby, ktorý zložili dražobnú zábezpeku v hotovosti v mieste dražby a ktorí sa nestanú vydražiteľmi,
bude dražobná zábezpeka vrátená po skončení dražby.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dražby, a to bankovým
prevodom v prospech účtu č. SK 38 0200 0000 0023 1664 7256. Cena sa považuje za zaplatenú včas v prípade, že
bude v uvedenej lehote pripísaná na účet. Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred začatím dražby, sa
započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny
preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v
lehote jej splatnosti, dražobník je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť
vydražiteľovi záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku.

Obhliadky predmetu dražby:
1. termín: 01.03.2016 o 10.00 hod.
2. termín: 08.03.2016 o 10.00 hod.
Obhliadku predmetu dražby zabezpečí správca po predchádzajúcom dohovore termínu ohliadky so záujemcom,
pričom tento termín je možné dohodnúť na telefónnych číslach: 0905 901 757 alebo 0904 361 002.

Podmienky odovzdania predmetu dražby:
Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením v stanovenej lehote prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom
udelenia príklepu. Dražobník vydá vydražiteľovi bez zbytočného odkladu jedno vyhotovenie zápisnice o priebehu
dražby. Po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby dražobník zašle bez zbytočného odkladu jedno
vyhotovenie zápisnice o priebehu dražby príslušnému Okresnému úradu, katastrálnemu odboru a zabezpečí
odovzdanie predmetu dražby vydražiteľovi.
Priebeh dražby bude osvedčovať notárskou zápisnicou notár Mgr. Stanislava Palková, so sídlom Štefánikova 698/7,
905 01 Senica.
Správca vyzýva budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 30 minút pred jej začatím, z
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Správca vyzýva budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 30 minút pred jej začatím, z
dôvodu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do zoznamu účastníkov dražby. Účastníkom
dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o
dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi – správcovi konkurznej podstaty:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky
b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák.
Z. z. o dobrovoľných dražbách

č. 527/2002

c) platný doklad totožnosti,
d) ak ide o právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je
oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako 5 dní.

Upozornenie/poučenie:

V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách (ďalej aj ako „Zákon
o DD“), môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť
dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu
okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu
alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa
osobitného predpisu (zákon 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí
tejto lehoty.

Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť
príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť
dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ust. § 21
odsek 2. Zákona o DD.

Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.

Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia
dražby a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.

V Senici dňa 13.02.2016
Ing. Lucia Sandtner PhD., správca
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K003430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Silvia Kadlubcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 130/55, 022 04 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.7.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 5K/18/2015 s533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/18/2015-35
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

JUDr. Anna Machajdová správca úpadcu Mgr. Silvia Kadlubcová , nar. 14.7.1981, bytom SNP 130/55,022 04 Čadca
zvolávam 1. schôdzu veriteľov na deň 23.3.2016 o 13.00 hodine, ktorá sa bude konať v kancelárii správcu na
adrese Budovateľská 516/2, 038 53 Turany s nasledovným programom:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezentácia a otvorenie
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Hlasovanie o správcovi
Voľba zástupcu veriteľov.
Uznesenie a záver

Pri prezentácii predložia veritelia fyzické osoby preukaz totožnosti, právnické osoby výpis z OR nie starší ako tri
mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie a doklad totožnosti.
Správca: JUDr. Anna Machajdová
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K003431
Spisová značka: 4R/3/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Karrer Industrie s.r.o., so sídlom
kancelárie Svetlá 7, 811 02 Bratislava, IČO: 35 818 417, správcom ktorého je: JUDr. Barbora Hudeková, so sídlom
kancelárie Kominárska 2, 831 04 Bratislava, značka správcu S1465, uznesením zo dňa 13.05.2015, č.k. 4R/3/2010 1226, potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, s pohľadávkami v celkovej sume 958,33 €. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 09.06.2015.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.2.2016
Mgr. František Jančok, vyšší súdny úradník
K003432
Spisová značka: 3K/4/2015
Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: v 1. rade: Zelená Hôrka, s.r.o.,
Ďumbierska 3, 831 01 Bratislava, IČO: 43 828 370, právne zast.: Advokátska kancelária Korytár s.r.o., Sladovnícka
13, 917 01 Trnava, v 2. rade: CONCRETE SK, s r.o., Pribylinská 4, 831 04 Bratislava, IČO: 45 625 697, v 3. rade:
KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o., Kamenná 45, 010 01 Žilina, IČO: 36 372 498, právne zast.: JUDr. Alžbeta
Skočdopolová, advokátka, Advokátska kancelária, Alexadra Rudnaya 23, 010 01 Žilina, v 4. rade: VS KART, s.r.o.,
SNP 1436/23, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 36 764 604, právne zast.: Mgr. Dušan Bartek, advokát, Dvořákovo
nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ECOBAU GROUP, s.r.o., so
sídlom Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, IČO: 44 095 333, na odvolanie dlžníka ECOBAU GROUP, s.r.o., so
sídlom Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, IČO: 44 095 333, proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I č.k.
3K/4/2015-361 zo dňa 24.07.2015, takto
rozhodol
Súd odvolanie dlžníka ECOBAU GROUP, s.r.o., so sídlom Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, IČO: 44
095 333, proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I č.k. 3K/4/2015-361 zo dňa 24.07.2015 odmieta.
Žiadnemu z účastníkov sa nepriznáva náhrada trov odvolacieho konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
dňa 26.1.2016
JUDr. Eugen Palášthy, predseda senátu
K003433
Spisová značka: 3K/4/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ECOBAU GROUP, a.s., so sídlom
Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, IČO: 44 095 333, správcom ktorého je FARDOUS PARTNERS správcovská,
k.s., Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, zn. správcu: S1752, rozhodol uznesením č. k. 3K/4/2015-555 zo dňa 28.
12. 2015 o vstupe navrhovateľa - Puer SK, s.r.o., Jašíkova 274/16, 821 03 Bratislava, IČO: 47 683 821, do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Puer, s.r.o., Jašíkova 274/16, 821 03 Bratislava, IČO: 46 719
750. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 01. 2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.2.2016
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K003434
Spisová značka: 8K/45/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810
00 Bratislava, IČO: 17 321 123, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: LS REAL TRADE s. r. o., so
sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 44 593 783, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
Vydáva prvej
Ministerstvo
spravodlivosti
funkcie do konania
schôdze
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810
00 Bratislava, IČO: 17 321 123, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: LS REAL TRADE s. r. o., so
sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 44 593 783, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Mgr. Zuzana Gregáňová, so sídlom kancelárie Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, zn.
správcu: S 1739, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 6.638,78
Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 11.2.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K003435
Spisová značka: 2K/59/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: BARESTO, s.r.o., so sídlom Studenohorská 2, 842 13
Bratislava, IČO: 35 814 292, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BARESTO, s.r.o., so sídlom
Studenohorská 2, 842 13 Bratislava, IČO: 35 814 292
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Marian Mikači , sídlo kancelárie Prievozská 4, 821 09
Bratislava, značka správcu S 1539.
Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, 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, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 11.2.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K003436
Spisová značka: 8R/1/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Retail Value Stores, a. s., so sídlom Panónska cesta
16, 851 04 Bratislava, IČO: 47 256 770, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: Retail Value Stores, a. s.,
so sídlom Panónska cesta 16, 851 04 Bratislava, IČO: 47 256 770
rozhodol
Súd začína reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: Retail Value Stores, a. s., so sídlom Panónska cesta 16, 851
04 Bratislava, IČO: 47 256 770.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 11.2.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
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K003437
Spisová značka: 2K/2/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Cako, nar. 07. 12. 1967, trv. byt. Húščavova 1,
841 01 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Peter Cako, nar. 07. 12. 1967, trv. byt.
Húščavova 1, 841 01 Bratislava
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Cako, nar. 07. 12. 1967, trv. byt. Húščavova 1, 841 01 Bratislava.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná k.s. , so sídlom kancelárie Dunajská
4, 81108 značka správcu S 1784
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len „ZKR“).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
2K/2/2016
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oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
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9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 28 ods. 9 ZKR)
12. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 28 ods. 10 ZKR)
13. 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).
14. 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).
15. 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).
16. 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).
17. 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).
2K/2/2016
18. 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).
19. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
20. 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).
21. 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).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. 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).
24. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate ( § 166 ods.
2 ZKR ). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 11.2.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K003438
Spisová značka: 2K/51/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Albert Altdorffer, nar. 23. 03. 1963, trv. byt. Halová 8,
851 01 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Albert Altdorffer, nar. 23. 03. 1963, trv. byt.
Halová 8, 851 01 Bratislava
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Albert Altdorffer, nar. 23. 03. 1963, trv. byt. Halová 8, 851 01 Bratislava.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Ing. Mgr. Viera Fraňová , so sídlom kancelárie Holubyho 16, 902 01 Pezinok,
značka správcu S 1260
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len „ZKR“).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
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konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 28 ods. 9 ZKR)
12. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 28 ods. 10 ZKR)
13. 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).
14. 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).
15. 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).
16. 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).
17. 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
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17. 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).
18. 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).
19. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
20. 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).
21. 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).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. 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).
24. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate ( § 166 ods.
2 ZKR ). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 11.2.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K003439
Spisová značka: 8K/4/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Donoval, nar. 07.04.1980, bytom Muškátová 612,
900 28 Zálesie, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ján Donoval, nar. 07.04.1980,
bytom Muškátová 612, 900 28 Zálesie, občan SR
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ján Donoval, nar. 07.04.1980, bytom Muškátová 612, 900 28 Zálesie,
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
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pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
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tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.2.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K003440
Spisová značka: 2K/60/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: cmx electronics, s.r.o., so sídlom Svrčia 7, 841 04
Bratislava, IČO: 35 925 540, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: cmx electronics, s.r.o., so sídlom
Svrčia 7, 841 04 Bratislava, IČO: 35 925 540
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi predbežného správcu: Mgr. Peter Zvara sídlo kancelárie Obchodná 2, 811 06 Bratislava
značka správcu S 1314.
Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, 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, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 11.2.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K003441
Spisová značka: 8K/51/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Stredanský, nar. 22.09.1984, bytom Obilná
1570/50, 900 27 Bernolákovo, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Martin Stredanský,
nar. 22.09.1984, bytom Obilná 1570/50, 900 27 Bernolákovo, občan SR
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Martin Stredanský, nar. 22.09.1984, bytom Obilná 1570/50, 900 27
Bernolákovo, občan SR.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01
Bratislava, zn. správcu: S1670.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
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zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú

Bratislava, zn. správcu: S1670.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Obchodný vestník 32/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 17.02.2016
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
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uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
22. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate ( § 166 ods.
2 ZKR ). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 11.2.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K003442
Spisová značka: 8K/12/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Abrahám, nar.
23.01.1974, trvale bydliskom Šándorova 3197/1, Bratislava, t. č. v Ústave na výkon väzby Ružomberok, správcom
ktorého je: Ing. Róbert Baran, so sídlom kancelárie Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, zn. správcu S1156, o návrhu
správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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ktorého je: Ing. Róbert Baran, so sídlom kancelárie Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, zn. správcu S1156, o návrhu
správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Ing. Róbert Baran, so sídlom kancelárie Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, zn. správcu S1156,
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 11.2.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K003443
Spisová značka: 8K/43/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: D.I.F. Slovensko s.r.o., so sídlom Rezedova 8, 821 01
Bratislava, IČO: 36 187 739, právne zastúpený: JUDr. Mária Karcolová, so sídlom Panenská 8, 811 03 Bratislava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: D.I.F. Slovensko s.r.o., so sídlom Rezedova 8, 821 01 Bratislava,
IČO: 36 187 739
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: D.I.F. Slovensko s.r.o., so sídlom Rezedova 8, 821 01 Bratislava, IČO: 36
187 739.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Martin Pohovej, so sídlom kancelárie Námestie slobody 10,
811 06 Bratislava, zn. správcu S1491.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
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

6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
10845 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote
ZKR).

začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5.
Ak veriteľvestník
doručí správcovi
na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať
Obchodný
32/2016 prihlášku neskôr,Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň
vydania:hlasovacie
17.02.2016
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
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20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Bratislava I dňa 11.2.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K003444
Spisová značka: 2R/1/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Citadel s.r.o., so sídlom 974
11 Banská Bystrica, Mladých budovateľov 2, IČO: 36 654 485, správcom konkurznej podstaty ktorého je Mgr. Ing.
Miroslav Šperka, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Kapitulská 12, o návrhu na vstup nového veriteľa do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa - Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 v rozsahu prihlásenej pohľadávky vo výške zapísanej v
konečnom zozname prihlásených pohľadávok pod č. 741
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní musí byť uvedené ktorému súdu je určené, kto ho robí akej veci sa týka, čo sa ním sleduje,
uvedenie rozhodnutia proti ktorému smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, v čom sa napadnuté
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha a musí byť podpísané a datované
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.02.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K003445
Spisová značka: 26K/7/2011
Okresný súd Košice I vo veci povoleného oddlženia dlžníka: Jaroslav Javorský, nar. 17.02.1970, trvale
bytom 053 34 Švedlár 315 o návrhu na zrušenie skúšobného obdobia takto

rozhodol
Z r u š u j e skúšobne obdobie dlžníka: Jaroslav Javorský, nar. 17.02.1970, trvale bytom 053 34 Švedlár 315.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia
cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§205 ods. 1 O.s.p.).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený s doručením
písomnosti do vlastných rúk dlžníka.
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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Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený s doručením
písomnosti do vlastných rúk dlžníka.

Okresný súd Košice I dňa 7.1.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K003446
Spisová značka: 26K/58/2015

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jaroslav Jan Bobek, nar. 12.04.1970, trvale bytom Južná
trieda 1555/19, 040 01 Košice, právne zastúpeného: JUDr. Vladimírom Novákom, advokátom, Mlynárska 16, 040 01
Košice o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Zuzana Schwartzová, so sídlom kancelárie Vojenská 12,
040 01 Košice, značka správcu: S1286, odmenu vo výške 165,97 EUR.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Zuzana Schwartzová, so sídlom kancelárie Vojenská 12, 040 01 Košice,
značka správcu: S1286, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 10,47 EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: Ing. Zuzana Schwartzová, so sídlom
kancelárie Vojenská 12, 040 01 Košice, značka správcu: S1286 odmenu a náhradu výdavkov spolu vo výške 176,44
EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 30.09.2015 položka denníka D19 - 208/2015 na účet:
2611110988/1100, variabilný symbol: 1286, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ
preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo
dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v
Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).

Okresný súd Košice I dňa 10.2.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K003447
Spisová značka: 26K/35/2015

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice
proti dlžníkovi: LECRAST, spol. s r.o., so sídlom Gyňovská 15, 044 14 Čaňa, IČO: 36 720 534 o návrhu na otvorenie
malého konkurzu takto

rozhodol
U z n á v a konkurz vyhlásený uznesením zo dňa 07.10.2015, č.k.: 26K/39/2015-99, na majetok
úpadcu: LECRAST, spol. s r.o., so sídlom Gyňovská 15, 044 14 Čaňa, IČO: 36 720 534
z a m a l ý.
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z a m a l ý.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 10.2.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K003448
Spisová značka: 26K/37/2014
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jana Lacková, nar. 26.12.1976, bytom
Clementisova 6, 040 22 Košice uznesením zo dňa 11.01.2016 č.k. 26K/37/2014-284 povolil vstup do konkurzného
konania navrhovateľovi: SAUNAMASTER s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, IČO: 46 515 372
namiesto konkurzného veriteľa: RDC Consultants Limitid, so sídlom 4th Floor, Eldon Chambers, Falcon Court, 30-32
Fleet Street, London, EC4Y 1AA Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, registrovaná pod. č.:
3766306.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.02.2016.

Okresný súd Košice I dňa 11.2.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K003449
Spisová značka: 26K/37/2014

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníka: Jana Lacková, nar. 26.12.1976,
bytom Clementisova 6, 040 22 Košice o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Viera Luptáková, so sídlom kancelárie Mlynská 28,
040 01 Košice, zn. správcu: S1687, nespotrebovanú časť preddavku v sume 187,82 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 187,82 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 11.07.2014 pod položkou denníka D19 - 97/2014 správcovi podstaty, JUDr.
Viera Luptáková, so sídlom kancelárie Mlynská 28, 040 01 Košice, zn. správcu: S1687 na účet IBAN: SK63 0200
0000 0035 7953 6851, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 11.2.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K003450
Spisová značka: 31K/62/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: PRO CIVITAS, s.r.o., so sídlom: Vajnorská 100/A, 831 04
Bratislava, IČO: 45869464, proti dlžníkovi: Ľubomír Suchý, narodený: 16.02.1965, trvale bytom: Uralská 1493/14, 040
12 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

112

Obchodný vestník 32/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.02.2016

U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Alžbetina 41, 040 01
Košice, zn. správcu: S1565.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať 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, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 10.2.2016
JUDr. Július Tóth,
K003451
Spisová značka: 31K/68/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Rozvojová
2, 041 90 Košice, proti dlžníkovi: NEOTEC s.r.o., so sídlom: Ovručská 1, 040 22 Košice, IČO: 36 202 355, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. so sídlom kancelárie: Werferova 3,
040 11 Košice, zn. správcu: S1473.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať 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, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
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Okresný súd Košice I dňa 10.2.2016
JUDr. Július Tóth,
K003452
Spisová značka: 31K/19/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: PRO CIVITAS, s.r.o., so sídlom: Vajnorská 100/A, 831 04
Bratislava, IČO: 45869464, proti dlžníkovi: Matej Osif, narodený: 25.01.1979, trvale bytom: Kuzmányho 49, 040 01
Košice o vrátení zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol
V r a c i a navrhovateľovi zostatok preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo
výške 663,88 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vo výške 663,88 EUR zložiteľovi preddavku: PRO CIVITAS, s.r.o., so sídlom: Vajnorská 100/A,
831 04 Bratislava, IČO: 45869464 vedený pod položkou denníka D19-79/2015, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 10.2.2016
JUDr. Július Tóth,
K003453
Spisová značka: 31K/50/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Bilic, narodený 21.06.1962, bytom Mederská 24,
Palárikovo, o vyhlásenom malom konkurze na majetok úpadcu: Štefan Bilic, narodený 21.06.1962, bytom Mederská
24, Palárikovo, ktorého správcom je: Slovenská insolvenčná k.s., so sídlom kancelárie Párovská 26, 949 01 Nitra, o
určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi Slovenská insolvenčná k.s., so sídlom kancelárie Párovská 26, 949 01 Nitra, paušálnu
odmenu vo výške 663,88 eura.
Súd u p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet Slovenská insolvenčná k.s., so sídlom kancelárie
Párovská 26, 949 01 Nitra, časť paušálnej odmeny vo výške 361,77 eura zo zloženého preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 19 - 99/15 do 3 dní po
právoplatnosti tohto uznesenia.
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 (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha ( § 205 ods. 1 O.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 10.2.2016
JUDr. Lenka Benická, vyšší súdny úradník
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K003454
Spisová značka: 31K/5/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Štefan Belobrad, nar.
23.05.1952, bytom Vnútorná okružná 17/90, 945 01 Komárno, ktorého správcom je Mgr. Ľubomíra Beňová, so sídlom
kancelárie správcu Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, o návrhu navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99, Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok v sume 24.008,97 eura pôvodného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad
Nitra, so sídlom Damborského 5, 949 01 Nitra, voči úpadcovi, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd.
Odvolanie môže podať ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka. V odvolaní sa má popri všeobecných
náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§205 ods. 1 O.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 10.2.2016
JUDr. Lenka Benická, vyšší súdny úradník
K003455
Spisová značka: 31K/2/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Róbert Homonnai, nar.
08.03.1975, bytom Lúčna 9, 949 01 Nové Zámky, ktorého správcom je LawService Recovery, k.s., so sídlom
kancelárie Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra, o návrhu navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814
99, Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok v sume 1.294,17 eura pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, voči úpadcovi, na veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd.
Odvolanie môže podať ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka. V odvolaní sa má popri všeobecných
náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§205 ods. 1 O.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 10.2.2016
JUDr. Lenka Benická, vyšší súdny úradník
K003456
Spisová značka: 31K/39/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Bc. Gertruda Sinninghe, narodená
28.11.1979, bytom A. Gyürkyho 877/3, 936 01 Šahy, ktorého správcom je: JUDr. Marián Dobiš, so sídlom
kancelárie Farská 30, 949 01 Nitra, o návrhu nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na vstup do konania, takto
rozhodol
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rozhodol
Súd p o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Nitra,
Damborského 5, 949 01 Nitra, s prihlásenými pohľadávkami v sume 1.054,42 eura.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) 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. (§205 ods.1 OSP)
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 10.2.2016
JUDr. Lenka Benická, vyšší súdny úradník
K003457
Spisová značka: 32K/46/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: City Projects s.r.o., so sídlom Betliarska
12, 851 07 Bratislava, IČO: 44 116 390, ktorého správcom je Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so
sídlom kancelárie Štúrova 22, 949 01 Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a správcovi Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie
Štúrova 22, 949 01 Nitra, paušálnu odmenu vo výške 7.966,53 eura.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu Slovenská správcovská a
reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 22, 949 01 Nitra, časť paušálnej odmeny vo výške 526,02 eura
zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D
19-85/2015 do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
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 10.2.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K003458
Spisová značka: 32K/21/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: František Uhrík, nar. 21.2.1957,
bytom Úzka ulica 45/32, 951 06 Vinodol, ktorého správcom je JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom kancelárie
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 32K/21/2014-114 zo dňa 15.8.2014 na majetok úpadcu
František Uhrík, nar. 21.2.1957, bytom Úzka ulica 45/32, 951 06 Vinodol, z r u š u j e po splnení konečného
rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho
doručenia na Okresný súd Nitra, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) 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
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domáha. (§205
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O.s.p.) 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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V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) 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. (§205 ods.1 O.s.p.)
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého
zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom
vestníku, aj keď bude uznesenie doručené aj iným spôsobom, ako
zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 10.2.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K003459
Spisová značka: 32K/59/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Runák, nar. 19.9.1971, bytom
Poštová 10, 935 38 Lok, ktorého správcom je JUDr. Tatiana Timoranská, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 940
01 Nové Zámky, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 32K/59/2013-149 zo dňa 7.2.2014 na majetok úpadcu
Pavol Runák, nar. 19.9.1971, bytom Poštová 10, 935 38 Lok,
z r u š u j e po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho
doručenia na Okresný súd Nitra, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) 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. (§205 ods.1 O.s.p.)
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého
zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom
vestníku, aj keď bude uznesenie doručené aj iným spôsobom, ako
zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 11.2.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K003460
Spisová značka: 32K/58/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : NZ- INVEST, s.r.o. „ v
konkurze“ so sídlom Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky, IČO: 31 427 081, ktorého správcom je Mgr. Ľubomíra
Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, o zrušení konkurzu ex offo, takto
rozhodol
Konkurzné konanie na majetok úpadcu NZ- INVEST, s.r.o. „ v konkurze“ so sídlom Hlavné námestie 10, 940 35
Nové Zámky, IČO: 31 427 081 z r u š u j e pre nesplnenie predpokladov pre konkurz.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia na tunajšom súde, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.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 (§ 205 ods. 1 O.s.p.).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia 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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Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
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Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
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Okresný súd Nitra dňa 10.2.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K003461
Spisová značka: 31K/1/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mária Hansková, narodená 02.03.1966, bytom 934 05
Levice, Perecká 2965/6, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Mária Hansková, narodená 02.03.1966, bytom
934 05 Levice, Perecká 2965/6, takto
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi Mária Hansková, narodená 02.03.1966, bytom 934 05 Levice, Perecká 2965/6
predbežného správcu JUDr. Miroslav Belica, Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, S1208.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach priebežne informovať súd a podať súdu záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote do 45 dní od ustanovenia.
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 11.2.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K003462
Spisová značka: 2K/29/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., so sídlom
Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04, IČO: 36 432 105, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Miloš
Frniak, nar. 30.1.1957, trvale bytom Nábrežná 4, 085 01 Bardejov, takto
rozhodol
Z a m i e t a návrh navrhovateľa BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04,
IČO: 36 432 105, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Miloš Frniak, nar. 30.1.1957, trvale bytom Nábrežná 4,
085 01 Bardejov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia
len v rozsahu vykonanej opravy (§ 204 ods. 1 O.s.p.).
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).
Okresný súd Prešov dňa 10.2.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K003463
Spisová značka: 2K/32/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., so sídlom
Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04, IČO: 36 432 105, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Dávid
Havíra, nar. 3.3.1986, trvale bytom Suchá hora 1759/42, 060 01 Kežmarok, takto
rozhodol
Z a m i e t a návrh navrhovateľa BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04,
IČO: 36 432 105, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Dávid Havíra, nar. 3.3.1986, trvale bytom Suchá hora
1759/42, 060 01 Kežmarok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia
len v rozsahu vykonanej opravy (§ 204 ods. 1 O.s.p.).
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).
Okresný súd Prešov dňa 10.2.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K003464
Spisová značka: 2K/28/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., so sídlom
Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04, IČO: 36 432 105, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Anna
Gdovičinová, nar. 8.1.1968, trvale bytom Vihorlatská 170/147, 067 81 Belá nad Cirochou, takto
rozhodol
Z a m i e t a návrh navrhovateľa BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04,
IČO: 36 432 105, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Anna Gdovičinová, nar. 8.1.1968, trvale bytom
Vihorlatská 170/147, 067 81 Belá nad Cirochou.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia
len v rozsahu vykonanej opravy (§ 204 ods. 1 O.s.p.).
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).
Okresný súd Prešov dňa 10.2.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K003465
Spisová značka: 2K/55/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Vojsovič, nar.
26.10.1980, bytom Mierová 222/148, 059 21 Svit, podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Vojsovič, s miestom
podnikania Mierová 222/148, 059 21 Svit, správcom ktorého je JUDr. Michal Jakubek, so sídlom kancelárie M.R.
Štefánika 2673/212/A, 093 00 Vranov nad Topľou, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý, takto
rozhodol
uznáva konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Miroslav Vojsovič, nar. 26.10.1980, bytom Mierová 222/148, 059 21
Svit, podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Vojsovič, s miestom podnikania Mierová 222/148, 059 21 Svit, za
malý.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 11.2.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K003466
Spisová značka: 2K/55/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Vojsovič, nar. 26.10.1980,
bytom Mierová 222/148, 059 21 Svit, podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Vojsovič, s miestom podnikania
Mierová 222/148, 059 21 Svit, IČO: 41 575 661, správcom ktorého je JUDr. Michal Jakubek, so sídlom kancelárie
M.R. Štefánika 2673/212/A, 093 00 Vranov nad Topľou, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Michala
Jakubeka, so sídlom kancelárie M.R. Štefánika 2673/212/A, 093 00 Vranov nad Topľou, nevyčerpanú časť preddavku
vo výške 663,88 eura zloženého dňa 12.6.2015 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného
správcu položka 95/2015 (39/06-15),
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Michala
Jakubeka, so sídlom kancelárie M.R. Štefánika 2673/212/A, 093 00 Vranov nad Topľou, nevyčerpanú časť preddavku
vo výške 1.659,70 eura zloženého dňa 8.7.2015 na účet tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na predbežného
správcu položka 105/2015 (24/07-15).
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Košiciach).
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho 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 (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 11.2.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K003467
Spisová značka: 2K/62/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: POMI, s.r.o. Prešov so
sídlom Janka Borodáča 7, 080 01 Prešov, IČO: 36 466 573, správcom ktorého je iTRUSTee Restructuring, k.s., so
sídlom kancelárie Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou, o podaní správcu, takto
rozhodol
Určuje, že na podanie veriteľa Eggproduct, a.s., so sídlom Petrovanská 34, 080 01 Prešov, IČO: 36
486 001 vo výške 80.679,84 eura sa n e prihliada ako na prihlášku.
Určuje, že na podanie veriteľa Eggproduct, a.s., so sídlom Petrovanská 34, 080 01 Prešov, IČO: 36 486 001 vo výške
38.677,31 eura sa n e prihliada ako na prihlášku.
Určuje, že na podanie veriteľa Eggproduct, a.s., so sídlom Petrovanská 34, 080 01 Prešov, IČO: 36 486 001 vo výške
6.947,09 eura sa n e prihliada ako na prihlášku.
Určuje, že na podanie veriteľa Promt SR, s.r.o., so sídlom Petrovanská 34, 080 01 Prešov, IČO: 36 475 112, vo
výške 58.000,- eura sa n e prihliada ako na prihlášku.
Určuje, že na podanie veriteľa Promt SR, s.r.o., so sídlom Petrovanská 34, 080 01 Prešov, IČO: 36 475 112, vo
výške 394.325,99 eura sa n e prihliada ako na prihlášku.
Určuje, že na podanie veriteľa Promt SR, s.r.o., so sídlom Petrovanská 34, 080 01 Prešov, IČO: 36 475 112, vo
výške 7.440,- eura sa n e prihliada ako na prihlášku.
Určuje, že na podanie veriteľa Promt SR, s.r.o., so sídlom Petrovanská 34, 080 01 Prešov, IČO: 36 475 112, vo
výške 5.839,60 eura sa n e prihliada ako na prihlášku.
Určuje, že na podanie veriteľa Promt SR, s.r.o., so sídlom Petrovanská 34, 080 01 Prešov, IČO: 36 475 112, vo
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Určuje, že na podanie veriteľa Promt SR, s.r.o., so sídlom Petrovanská 34, 080 01 Prešov, IČO: 36 475 112, vo
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výške 7.440,- eura sa n e prihliada ako na prihlášku.
Určuje, že na podanie veriteľa Promt SR, s.r.o., so sídlom Petrovanská 34, 080 01 Prešov, IČO: 36 475 112, vo
výške 5.839,60 eura sa n e prihliada ako na prihlášku.
Určuje, že na podanie veriteľa Promt SR, s.r.o., so sídlom Petrovanská 34, 080 01 Prešov, IČO: 36 475 112, vo
výške 102,31 eura sa n e prihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 10.2.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K003468
Spisová značka: 28K/38/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BETON PLUS s. r. o. v konkurze so
sídlom Morovno 31, 972 51 Handlová, IČO 44 914 857, ktorého správcom je JUDr. Martina Válková so sídlom
kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, značka správcu S1402, o návrhu obchodnej spoločnosti Karpaty Invest
s. r. o. so sídlom 900 46 Most pri Bratislave 464, IČO 36 750 557, takto
rozhodol
Súd zamieta návrh obchodnej spoločnosti Karpaty Invest s. r. o. so sídlom
900 46 Most pri Bratislave 464, IČO 36 750 557 na vstup do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa
MOST REAL s. r. o. so sídlom 900 46 Most pri Bratislave 338, IČO 35 949 520.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) 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 (§ 42 ods.
3, 205 ods. 1 O.s.p.).
Okresný súd Trenčín dňa 10.2.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K003469
Spisová značka: 38K/61/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi Miroslav Mihál, nar. 11.08.1964, s
miestom podnikania C I. 34/78-20, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 37 660 438, ktorého predbežným správcom je
JUDr. Martina Valková so sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, značka správcu S11402, o žiadosti
predbežného správcu na predĺženie lehoty na podanie záverečnej správy, takto
rozhodol
Lehota na predloženie záverečnej správy sa predlžuje do 08.03.2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 11.2.2016
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K003470
Spisová značka: 25K/42/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: FOFIN ARÉNA, s.r.o., Radlinského 575/23, 920
01 Hlohovec, IČO: 36 239 437, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č. 35600/T, o
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: FOFIN ARÉNA, s.r.o., Radlinského 575/23, 920
01
Hlohovec,
IČO: 36
239 437, zapísaný v Obchodnom
Okresného súdu Trnava, oddiel:
vl. č. 35600/T,
o
Obchodný vestník
32/2016
Konkurzyregistri
a reštrukturalizácie
Deň Sro,
vydania:
17.02.2016
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto

rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: FOFIN ARÉNA, s.r.o., Radlinského 575/23, 920 01
Hlohovec, IČO: 36 239 437.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.2.2016
JUDr. Dagmar Valocká, s u d k y ň a
K003471
Spisová značka: 25K/2/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vladimír Fabian, nar. 11.06.1980, podnikajúci pod
obchodným menom Vladimír Fabian, Nedárska 788/35, 919 25 Šúrovce, IČO: 46 841 822, zapísaný v
Živnostenskom registri Okresného úradu Trnava, č. 250-32596, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto

rozhodol

Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi: Vladimír Fabian, nar. 11.06.1980, podnikajúci pod obchodným menom
Vladimír Fabian, Nedárska 788/35, 919 25 Šúrovce, IČO: 46 841 822, predbežného správcu: JUDr. Alexander Floriš,
so sídlom kancelárie: Paulínska 24, 917 01 Trnava.
Ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu priebežné správy o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch a poslednú zo správ predložiť súdu najneskôr do 45 dní od
ustanovenia do funkcie predbežného správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 5.2.2016
JUDr. Dagmar Valocká, s u d k y ň a
K003472
Spisová značka: 25K/3/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Martin Pažitka, nar. 12.06.1974, Brestová 745/5,
919 27 Brestovany, právne zastúpený JUDr. Andrej Kučera, advokát, SNP 6, 920 01 Hlohovec, o vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol

Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Martin Pažitka, nar. 12.06.1974, Brestová 745/5, 919 27
Brestovany.
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. Alena Kaplanová, so sídlom kancelárie: Nám. 1. Mája 14, 921
01 Piešťany.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene avypracovať
doplnení niektorých
zákonov
na svojom
webovom
www.justice.gov.sk
Súd u k l a d á správcovi
a predložiť
súdu
v lehote
15 dnísídle:
od ustanovenia
do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku
úpadcu
a
vykonaných
úkonoch,
najmä o stave súpisu
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a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní

Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Martin Pažitka, nar. 12.06.1974, Brestová 745/5, 919 27
Brestovany.
Obchodný vestník 32/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 17.02.2016
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. Alena Kaplanová, so sídlom kancelárie: Nám. 1. Mája 14, 921
01 Piešťany.
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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
pohľadávky určí správca
odbornou
starostlivosťou.
(§ 29naods.
5 ZKR).
a o szmene
a doplnení
niektorých zákonov
svojom
webovom sídle: www.justice.gov.sk
15.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke123
účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 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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podľa
právneho dôvodu vzniku.
(§ 29 ods.
4 ZKR).
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Konkurzy
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Deň vydania: 17.02.2016
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.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi alebo
poverenému zamestnancovi súdu, 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 alebo poverený zamestnanec súdu 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.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 5.2.2016
JUDr. Dagmar Valocká, s u d k y ň a
K003473
Spisová značka: 23R/3/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: HYDINÁR, a.s., IČO 31421792, ČSLA 1403, 908
45 Gbely, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 25/T, takto
rozhodol

I.
Súd z a s t a v u j e reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi HYDINÁR, a.s., IČO 31421792, ČSLA
1403, 908 45 Gbely.
II.
Gbely.

Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi HYDINÁR, a.s., IČO 31421792, ČSLA 1403, 908 45

III.
Gbely.

Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka HYDINÁR, a.s., IČO 31421792, ČSLA 1403, 908 45
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

IV.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu Mgr. Nikoleta Gallová, so sídlom kancelárie: Hlavná 45, 931
124
01 Šamorín.

I.
Súd z a s t a v u j e reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi HYDINÁR, a.s., IČO 31421792, ČSLA
1403, 908 45 Gbely.
II.
Súd z 32/2016
a č í n a konkurzné konanie
voči dlžníkovi
HYDINÁR, a.s., IČO 31421792,
1403,17.02.2016
908 45
Obchodný
vestník
Konkurzy
a reštrukturalizácie
DeňČSLA
vydania:
Gbely.
III.
Gbely.

Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka HYDINÁR, a.s., IČO 31421792, ČSLA 1403, 908 45

IV.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu Mgr. Nikoleta Gallová, so sídlom kancelárie: Hlavná 45, 931
01 Šamorín.
V.

Súd v y z ý v a veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.

VI.
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
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
prečo o pohľadávke v účtovníctve
neúčtuje.
(§ 29 zákonov
ods. 6 ZKR).
a o zmene a doplnení
niektorých
na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7125
ZKR).
17.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
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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).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku zanikajú účinky začatia reštrukturalizácie, zaniká funkcia veriteľského
výboru a funkcia správcu (§ 154 ods. 3 ZKR). Zároveň nastupujú účinky konkurzu.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199
ZKR ods. 9).
Podľa § 15a Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) účastník konkurzného konania má z dôvodov podľa §
14 ods. 1 O.s.p. právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého
dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe
sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 8.2.2016
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K003474
Spisová značka: 25K/4/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: HanSpa Consult, spol. s r.o., Hollého 741/5, IČO: 44 448
694, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. číslo: 22750/T, o vyhlásenie konkurzu
na jeho majetok, takto
rozhodol

Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: HanSpa Consult, spol. s r.o., Hollého 741/5, IČO: 44
448 694.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.2.2016
JUDr. Dagmar Valocká, s u d k y ň a
K003475
Spisová značka: 36K/36/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marek Kajdači - Marko a D, s miestom
podnikania 919 22 Majcichov č. 419, IČO: 37 033 158, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Trnava,
číslo živnostenského registra: 207-13556, správcom ktorého je JUDr. Lukáš Vidlička, so sídlom kancelárie 919 28
Bučany 258, o návrhu nadobúdateľa pohľadávok: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21,
814 99 Bratislava
naMinisterstvo
potvrdenie
prevodu pohľadávok,
takto podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Vydáva
spravodlivosti
Slovenskej republiky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 17.02.2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marek Kajdači - Marko a D, s miestom
podnikania 919 22 Majcichov č. 419, IČO: 37 033 158, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Trnava,
číslo živnostenského registra: 207-13556, správcom ktorého je JUDr. Lukáš Vidlička, so sídlom kancelárie 919 28
Bučany 258, o návrhu nadobúdateľa pohľadávok: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21,
814 99 Bratislava na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávky z veriteľa SR- Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 01 Trnava na veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 77 60 65, v rozsahu pohľadávok vo výške 123 979, 99
eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 11.2.2016
JUDr. Vanda Drobná, vyššia súdna úradníčka
K003476
Spisová značka: 36K/7/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marek Sobol, nar. 31.05.1975,
Hlohovská 762/54, 919 25 Šúrovce - Varov Šúr, právne zastúpený: Mgr. Zuzana Gáliková, Farská 33, Nitra,
správcom ktorého je JUDr. Peter Sopko, LL.M. so sídlom kancelárie Paulínska 24, Trnava, o návrhu nadobúdateľa
pohľadávok: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava na potvrdenie
prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávky z veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 937 874,
Mamateyova 17, Bratislava na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 77
60 65, v rozsahu pohľadávok vo výške 2 531,98 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.2.2016
JUDr. Vanda Drobná, vyššia súdna úradníčka
K003477
Spisová značka: 36K/35/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Tibor Holocsi, nar. 04.08.1976, bytom
Školský rad 379, 930 40 Štvrtok na Ostrove, správcom ktorého je Mgr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, o návrhu nadobúdateľa pohľadávok: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776
005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava na potvrdenie prevodu pohľadávok, 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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rozhodol
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávky z veriteľa SR- Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 01 Trnava na veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 77 60 65, v rozsahu pohľadávok vo výške 99,57 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 11.2.2016
JUDr. Vanda Drobná, vyššia súdna úradníčka
K003478
Spisová značka: 36K/2/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MIKA, spol. s.r.o., 919 32 Opoj č.103,
IČO: 35 793 333, ktorého správcom je JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, o návrhu
nadobúdateľa pohľadávok: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na
jeho vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776
005 namiesto pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05
Bratislava, IČO: 35 937 874, v rozsahu pohľadávok v celkovej výške 63,04 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.2.2016
JUDr. Vanda Drobná, vyššia súdna úradníčka
K003479
Spisová značka: 25K/15/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: A-P Stav, s. r. o., Bratislavská 1741,
IČO: 36 239 801, 931 01 Šamorín, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka
č.12331/T, správcom, ktorého je JUDr. Peter Kubik, so sídlom kancelárie: Dunajská Streda, Korzo B. Bartóka
345/12, o návrhu JUDr. Peter Sopko, LL.M., so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, správca úpadcu ELSO spol. s
r.o., so sídlom Kúpeľná ul. 1/2014, 931 01 Šamorín, IČO: 31 337 511 v pozícii veriteľa úpadcu A-P Stav, s. r. o., na
zrušenie uznesenia schôdze veriteľov, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: A-P Stav, s. r. o., Bratislavská 1741,
IČO: 36 239 801, 931 01 Šamorín, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka
č.12331/T, správcom, ktorého je JUDr. Peter Kubik, so sídlom kancelárie: Dunajská Streda, Korzo B. Bartóka
345/12,
o návrhu
Peter Sopko, LL.M., Konkurzy
so sídlom Paulínska
24, 917 01 Trnava, správca
ELSO
spol. s
Obchodný
vestníkJUDr.
32/2016
a reštrukturalizácie
Deňúpadcu
vydania:
17.02.2016
r.o., so sídlom Kúpeľná ul. 1/2014, 931 01 Šamorín, IČO: 31 337 511 v pozícii veriteľa úpadcu A-P Stav, s. r. o., na
zrušenie uznesenia schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd návrh JUDr. Petra Sopku, LL.M., so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, správcu úpadcu ELSO spol. s
r.o., so sídlom Kúpeľná ul. 1/2014, 931 01 Šamorín, IČO: 31 337 511 v pozícii veriteľa úpadcu A-P Stav, s. r. o. na
zrušenie uznesenia prijatého na schôdzi veriteľov úpadcu dňa 29.01.2016, ktorým bol schválený návrh na výmenu
správcu a ustanovený nový správca úpadcu a to I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom
kancelárie Šoltésovej 2, Bratislava, z a m i e t a.
Súd návrh na pozastavenie účinkov uznesenia prijatého na schôdzi veriteľov konanej dňa 29.01.2016 z a m i
e t a.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.2.2016
JUDr. Dagmar Valocká, s u d k y ň a
K003480
Spisová značka: 25K/15/2015
Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: JUDr. Peter Sopko, LL.M., so sídlom
kancelárie: Paulínska 24, 917 01 Trnava, správca úpadcu: ELSO spol. s r.o., Kúpeľná ul. 1/2014, 931 01 Šamorín,
IČO: 31 337 511, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: A-P Stav, s.r.o., Bratislavská 1741, 931 01
Šamorín, IČO: 36 239 801, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 12331/T, o
odvolaní dlžníka proti uzneseniu Okresného súdu Trnava č.k. 25K/15/2015-77 zo dňa 15.10.2015, takto
rozhodol
Krajský súd v Bratislave uznesenie Okresného súdu Trnava č.k. 25K/15/2015-77 zo dňa 15.10.2015
potvrdzuje.
Trovy odvolacieho konania sa navrhovateľovi nepriznávajú.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

Krajský súd v Bratislave dňa 13.1.2016
JUDr. Beata Trandžíková, predsedníčka senátu
K003481
Spisová značka: 2K/13/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Alexander Oravec, nar. 04.04.1973,
bytom Krátka 487/18, 023 54 Turzovka, podnikajúcemu pod obchodným menom Alexander Oravec - SAORYS, s
miestom podnikania Stred 487, 023 54 Turzovka, IČO: 43 720 251, ktorého správcom je: LexCreditor, k.s., so sídlom
kancelárie Červenej armády 1, 036 01 Martin, IČO: 47 245 913, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na povolenie vstupu do konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776
005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 2.822,07 eur,
ktorému zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne
postavenie účastníka konania.
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 môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka /§
25 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov /ďalej len ZKR/. Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému
súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo
postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 11.2.2016
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
K003482
Spisová značka: 1K/2/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Miriam Pulcová, nar. 22.5.1977,
Stavbárska 787/4, Martin - Jahodníky, správcom ktorého je: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 47
166 142, so sídlom kancelárie: M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin, v časti o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s. na
vstup do konania v rozsahu pohľadávky vo výške 132,77 €, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vstup
do konkurzného konania namiesto veriteľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový
úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, IČO: 42 499 500, v časti pohľadávky zapísanej v zozname pohľadávok pod číslom
10 vo výške 132,77 eur.
Slovenskej republike - Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky, Daňovému úradu Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina,
IČO: 42 499 500, zanikne zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku
postavenie účastníka tohto konkurzného konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v
dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.

Okresný súd Žilina dňa 11.2.2016
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K003483
Spisová značka: 1K/2/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Miriam Pulcová, nar. 22.5.1977,
Stavbárska 787/4, Martin - Jahodníky, správcom ktorého je: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 47
166 142, so sídlom kancelárie: M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin, v časti o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s. na
vstup do konania v rozsahu pohľadávky vo výške 152,74 €, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vstup
do konkurzného konania namiesto veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05
Bratislava, IČO: 35 937 874, v časti pohľadávky zapísanej v zozname pohľadávok pod číslom 20 vo výške 152,74
eur.
Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, zanikne zverejnením
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
oznamu o nadobudnutía právoplatnosti
tohto
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do konkurzného konania namiesto veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05
Bratislava, IČO: 35 937 874, v časti pohľadávky zapísanej v zozname pohľadávok pod číslom 20 vo výške 152,74
eur.
Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, zanikne zverejnením
oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka tohto
konkurzného konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v
dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.

Okresný súd Žilina dňa 11.2.2016
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K003484
Spisová značka: 2K/23/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
POR SH+, a.s., so sídlom Jána
Hollého 698/1, 071 01 Michalovce, IČO: 45 710 597, správcom ktorého je: JUDr. Marián Ďurana PhD., so sídlom
kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie nadobudnutia pohľadávky, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 44 499 500, Daňový úrad Žilina, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 87,80 eur,
na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005. Veriteľovi Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 499 500, Daňový úrad
Žilina, zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne
postavenie účastníka konania v rozsahu postúpených pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka /§ 26 ods.
3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov /ďalej len ZKR/. Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v
Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je
určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo
postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 11.2.2016
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
K003485
Spisová značka: 6K/23/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marián Brontvaj, nar. 26.08.1974, trvale
bytom Štefánikova 263/10, 029 01 Námestovo (do 22.03.2010 podnikajúci pod obchodným menom: Marián Brontvaj,
s miestom podnikania: Ul. Bernolákova 390/14, 029 01 Námestovo, IČO: 35095938), správcom ktorého je: JUDr.
Radovan Birka, so sídlom kancelárie: Plavisko 7, 034 01 Ružomberok, takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR na
účet správy podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR na
účet správy podstaty.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina dňa 27.11.2015,
vedený pod položkou registra 157/2015 a pod číslom účtovného dokladu 83/11-15, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./.

Okresný súd Žilina dňa 10.2.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K003486
Spisová značka: 6K/23/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marián Brontvaj, nar. 26.08.1974, trvale
bytom Štefánikova 263/10, 029 01 Námestovo (do 22.03.2010 podnikajúci pod obchodným menom: Marián Brontvaj,
s miestom podnikania: Ul. Bernolákova 390/14, 029 01 Námestovo, IČO: 35095938), správcom ktorého je: JUDr.
Radovan Birka, so sídlom kancelárie: Plavisko 7, 034 01 Ružomberok, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka
predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o
vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí
mimo iné skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise
majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav
na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako päťsto eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
Správca je povinný súdu oznámiť zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, zostavený podľa § 96 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. a zároveň ho predložiť do 5 dní odo dňa zverejnenia oznamu o jeho zostavení v Obchodnom
vestníku.
Správca je povinný doručiť súdu návrh čiastočného a konečného rozvrhu výťažku, a to ešte pred jeho
predložením príslušnému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné náležitosti a
prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 10.2.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, 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

132

Obchodný vestník 32/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.02.2016

K003487
Spisová značka: 2K/1/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Radoslav Učník, nar. 02.10.1986,
bytom Chalúpkova 156/13, 022 01 Čadca, ktorého správcom je: JUDr. Michal Brož, so sídlom kancelárie Radlinského
47, 026 01 Dolný Kubín, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
Bratislava, IČO: 35 776 005, na povolenie vstupu do konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776
005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 1.762,65 eur,
ktorému zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne
postavenie účastníka konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka /§
25 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov /ďalej len ZKR/. Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému
súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo
postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 11.2.2016
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
K003488
Spisová značka: 1K/32/2014

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Account solutions, s.r.o., 1. mája
1732/3, 038 53 Turany, IČO: 36 820 601, správcom ktorého je: JUDr. Anna Machajdová, so sídlom kancelárie
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany, takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1.659,70 € správcovi
na účet správy podstaty. Poukázaná suma slúži ako záloha na činnosť správcu v konkurze.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 1.659,70 €, zaplatený na účet Okresného súdu Žilina a vedený pod
položkou registra: 195, rok: 2014, číslom účtovného dokladu: 3/12-14, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu vydanému vyšším súdnym úradníkom je prípustné odvolanie za rovnakých podmienok ako
proti rozhodnutiu sudcu, teda do 15 dní odo dňa doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, dvojmo, na
Okresnom súde v Žiline.
V odvolaní je potrebné uviesť: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.

Okresný súd Žilina dňa 11.2.2016
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K003489
Spisová značka: 2K/1/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Radoslav Učník, nar. 02.10.1986,
bytom Chalúpkova 156/13, 022 01 Čadca, ktorého správcom je: JUDr. Michal Brož, so sídlom kancelárie A.
Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,
takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch
vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v
Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo
sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 11.2.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K003490
Spisová značka: 2K/44/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Pavol Kelčík, nar. 05.04.1974,
bytom Nižný Sliač 146, 034 84 Liptovské Sliače, ktorého správcom je: Mgr. Andrea Buricová, so sídlom kancelárie
Okružná 2057/12-17, 026 01 Dolný Kubín, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie nadobudnutia pohľadávky, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 44 499 500, Daňový úrad Žilina, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 1.296,44
eur, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005. Veriteľovi
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 499 500, Daňový
úrad Žilina, zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne
postavenie účastníka konania v rozsahu postúpených pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka /§ 26 ods.
3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov /ďalej len ZKR/. Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v
Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je
určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo
postupu súdu a čoho sa domáha.

Okresný súd Žilina dňa 11.2.2016
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
K003491
Spisová značka: 2K/13/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Alexander Oravec, nar. 04.04.1973,
bytom Krátka 487/18, 023 54 Turzovka, podnikajúcemu pod obchodným menom Alexander Oravec - SAORYS, s
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Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Alexander Oravec, nar. 04.04.1973,
bytom Krátka 487/18, 023 54 Turzovka, podnikajúcemu pod obchodným menom Alexander Oravec - SAORYS, s
miestom podnikania Stred 487, 023 54 Turzovka, IČO: 43 720 251, ktorého správcom je: LexCreditor, k.s., so sídlom
kancelárie Červenej armády 1, 036 01 Martin, IČO: 47 245 913, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na povolenie vstupu do konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776
005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 499 500, Daňový úrad Žilina, v rozsahu postúpených pohľadávok vo
výške 17.539,81 eur, ktorému zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku zanikne postavenie účastníka konania v rozsahu postúpených pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka /§
25 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov /ďalej len ZKR/. Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému
súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo
postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 11.2.2016
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
K003492
Spisová značka: 3R/3/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: PM Wert s.r.o., so sídlom Predmestská 1713/38,
010 01 Žilina, IČO: 46 805 591, správcom ktorého je LexCreditor k.s., so sídlom kancelárie Červenej armády 1, 036
01 Martin, IČO: 47 245 913, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
Bratislava, IČO: 35 776 005 na povolenie vstupu do konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776
005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Bratislava v rozsahu postúpených pohľadávok v
celkovej výške 389.335,49 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 1 až 43.
Veriteľovi - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499
500, Daňový úrad Bratislava zanikne zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku postavenie účastníka tohto konkurzného konania, v rozsahu postúpených pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v
dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 9.2.2016
JUDr. Jaroslav Macek, vyšší súdny úradník

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

135

Obchodný vestník 32/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.02.2016

K003493
Spisová značka: 3R/3/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: PM Wert s.r.o., so sídlom Predmestská 1713/38,
010 01 Žilina, IČO: 46 805 591, správcom ktorého je LexCreditor k.s., so sídlom kancelárie Červenej armády 1, 036
01 Martin, IČO: 47 245 913, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
Bratislava, IČO: 35 776 005 na povolenie vstupu do konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776
005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17,
850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, v rozsahu postúpených pohľadávok v celkovej výške 41.851,53 eur, ktoré sú
vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 98 až 114 a 117.
Veriteľovi - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, zanikne
zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka
tohto konkurzného konania, v rozsahu postúpených pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v
dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 9.2.2016
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K003494
Spisová značka: 2R/2/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ORAKOR, s.r.o., so sídlom 027 54
Veličná 1, IČO: 36 004 685, ktorého správcom je: Konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., so sídlom kancelárie: M.R.
Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36 869 678, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s.,
so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na povolenie vstupu do konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776
005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 1.117,35 eur
vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 20/1-2, ktorému zverejnením oznamu o nadobudnutí
právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne postavenie účastníka konania v rozsahu
postúpených pohľadávok.
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776
005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 499 500, Daňový úrad Žilina, v rozsahu postúpených pohľadávok vo
výške 152.101,09 eur vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 15/1-8, ktorému zverejnením oznamu o
nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne postavenie účastníka konania v rozsahu
postúpených pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka /§
25 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov /ďalej len ZKR/. Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
súdu je určené, kto ho arobí,
ktorej
veci saniektorých
týka a čozákonov
sleduje,
musí byť
podpísané
a datované. Ďalej je potrebné uviesť,
o zmene
a doplnení
na svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo
136
postupu súdu a čoho sa domáha.

Proti
tomutovestník
uzneseniu
môže podať odvolanieKonkurzy
ten, koho,akoho
sa prevod alebo prechod pohľadávky
priamo17.02.2016
týka /§
Obchodný
32/2016
reštrukturalizácie
Deň vydania:
25 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov /ďalej len ZKR/. Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému
súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo
postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 11.2.2016
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
K003495
Spisová značka: 3R/4/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: INVERTO s.r.o., so sídlom Stará
tehelňa - areál, 038 52 Sučany, IČO: 36 780 057, správcom ktorého je JUDr. Jozef Kadura, so sídlom kancelárie
Republiky 16, 010 01 Žilina, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
Bratislava, IČO: 35 776 005 na povolenie vstupu do konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776
005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina v rozsahu postúpených pohľadávok v
celkovej výške 3.037,10 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 1 až 16.
Veriteľovi - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499
500, Daňový úrad Žilina zanikne zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku postavenie účastníka tohto konkurzného konania, v rozsahu postúpených pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v
dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.

Okresný súd Žilina dňa 9.2.2016
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K003496
Spisová značka: 4K/28/2010
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Berounská stavebná SK, s.r.o., so
sídlom Vansovej 1319/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44 312 822, správcom ktorého je: Mgr. Richard Koiš,
MBA, so sídlom kancelárie Plavisko 7, 034 01 Ružomberok, v časti o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre
nedostatok majetku, takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Berounská stavebná SK, s.r.o., so sídlom Vansovej 1319/12, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 44 312 822, pre nedostatok majetku zrušuje.
Správcovi odmenu z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty a náhradu výdavkov nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom
počte vyhotovení, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto
uznesenia v Obchodnom
vestníku, a to bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
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 môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom
počte vyhotovení, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku, a to bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
V odvolaní je potrebné uviesť: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
Právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu súd oznámi v Obchodnom vestníku. Zverejnením oznámenia zanikajú
účinky konkurzu podľa § 44 ods. 1, 3, 5 a 6, § 46 až 51, § 53 až 56 a funkcia veriteľského výboru, ak bol ustanovený.
Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 102 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii).
Okresný súd Žilina dňa 11.2.2016
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, Vyšší súdny úradník
K003497
Spisová značka: 4K/20/2009
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka: Lekáreň Cité s.r.o., so sídlom A. Kmeťa
17, 036 01 Martin, IČO: 43 839 517, správcom ktorého je JUDr. Janka Grolmusová, so sídlom kancelárie E. B.
Lukáča 2, 036 01 Martin, takto
rozhodol
Odvoláva JUDr. Janku Grolmusovú, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, z funkcie správcu dlžníka
Lekáreň Cité s.r.o., so sídlom A. Kmeťa 17, 036 01 Martin, IČO: 43 839 517.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 10.2.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K003498
Spisová značka: 4K/8/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Vlasta Straňayová, nar. 13.01.1953,
bytom Trnovo 95, 038 41 Košťany nad Turcom, správcom ktorého je: JUDr. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, na vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
Povoľuje navrhovateľovi Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I,
IČO: 35 776 005, vstup do konkurzného konania na miesto veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, v
rozsahu pohľadávky vo výške 53,63 eur, vedenej v zozname pohľadávok pod číslom 5.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávok priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať na Okresnom súde Žilina v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia jeho
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom počte vyhotovení. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
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Okresný súd Žilina dňa 11.2.2016
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, Vyšší súdny úradník
K003499
Spisová značka: 1K/12/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Tailors & Threads s.r.o., Hurbanova 2,
034 01 Ružomberok, IČO: 46 018 662, správcom ktorého je: Ing. Tibor Bátory, so sídlom kancelárie: Andreja Kmeťa
19, 010 01 Žilina, v časti o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na
potvrdenie prevodu pohľadávky, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod prihlásenej pohľadávky veriteľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky, Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, IČO: 42 499 500, vo výške 11.520,69 €, zapísanej v konečnom
zozname pohľadávok pod č. 6.8, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005.
Slovenskej republika - Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky, Daňovému úradu Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina,
IČO: 42 499 500, zanikne zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku
postavenie účastníka tohto konkurzného konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v
dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.

Okresný súd Žilina dňa 11.2.2016
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
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