Obchodný vestník 78/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.04.2016

K009284
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Opalek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viničná 6604/10, 919 34 Biely Kostol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1952
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martinka Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/33/2012 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/33/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Nám. M. Benku 10, 811 07 Bratislava, správca
úpadcu Ján Opálek, bytom Viničná 6604/10, 919 34 Biely Kostol, nar. 16.05.1952 týmto oznamuje všetkým
účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 02.03.2016 do kancelárie správcu
doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Mesto Trnava, so sídlom Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 00 313 114 v
celkovej prihlásenej sume vo výške 1.577,75 €. V súlade s ust. 28 ods. 3 zákona 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K009285
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav DUTKA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nad Laborcom 1775/30, 070 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/30/2010 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/30/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku, zrazenú časť nemocenskej dávky v sume 39,13
EUR, poukázaná na účet správcu dňa 17.03.2016.
V Košiciach, dňa 18.04.2016
JUDr.Juraj Biroš, správca

K009286
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:
Iné zverejnenie
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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Vyhlásenie verejného ponukového konania na predaj podniku úpadcu
ASTRUM Laus, s.r.o. „v konkurze“
P.O. Hviezdoslava 5859/2A, 934 01 Levice, IČO: 36 527 866

KP recovery, k. s., so sídlom kancelárie Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava, správca konkurznej podstaty
úpadcu ASTRUM Laus, s.r.o., so sídlom P.O. Hviezdoslava 5859/2A, 934 01 Levice, IČO: 36 527 866 (ďalej aj ako
len „Úpadca“), sp. zn.: 31 K 23/2014/S 1568 v súlade s vydaným záväzným pokynom príslušného orgánu,
ponúka v rámci 2. kola verejného ponukového konania
na predaj podnik Úpadcu – komplex hotela ASTRUM Laus v Leviciach.

Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu podniku v zalepenej obálke s označením „PONUKA ASTRUM - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: KP recovery, k.s., Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava tak, aby bola
správcovi doručená najneskôr do dňa 25.mája 2016 do 15.00 hod.
Bližšie informácie o podmienkach verejného ponukového konania poskytne správca konkurznej podstaty počas
lehoty na prijímanie záväzných ponúk v informačnom memorande o verejnom ponukovom konaní, v ktorom sú
uvedené informácie o podniku, záväzné podmienky speňažovania, informácie o náležitostiach a prílohách ponuky.
O zaslanie informačného memoranda, ktorého prevzatie je podmienkou účasti na verejnom ponukovom konaní,
môže záujemca požiadať osobne v sídle kancelárie správcu konkurznej podstaty (Tyršovo nábrežie 12, 851 01
Bratislava) alebo e-mailom na adrese: mkubinec@kprecovery.sk, a to po preukázaní úhrady nevratného
administratívneho poplatku vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur), zloženého na účet konkurznej podstaty,
vedený v Poštovej banke, a.s., IBAN: SK6665000000000020313100, BIC CODE: POBNSKBA majiteľ účtu:
ASTRUM Laus, s.r.o., so sídlom P.O. Hviezdoslava 5859/2A, 934 01 Levice.
V Bratislave dňa 18.04.2016
KP recovery, k.s., správca

K009287
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Šelestiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E.F. Scherera 4799/36, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kontšeková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/56/2016 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/56/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O DORUČENÍ PRIHLÁŠOK PO UPLYNUTÍ ZÁKLADNEJ PRIHLASOVACEJ LEHOTY
JUDr. Oľga Kontšeková, správca úpadcu: Matúš Šelestiak, nar. 17.03.1982, E.F. Scherera 4799/36, 92101
Piešťany, t. č. v Ústave na výkon väzby Ilava týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že
po lehote na prihlasovanie pohľadávok bola dňa 19.4.2016 správcovi doručená prihláška:
veriteľ: Ivan Bíly, bytom Kapicova 1192/2, 851 01 Bratislava - Petržalka
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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prihlásená celková suma: 200.000 EUR, nezabezpečená
Prihláška bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 20.4.2016
JUDr. Oľga Kontšeková, správca

K009288
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dareq s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 635 177
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/63/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľov doručené po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa Letecká vojenská nemocnica, a.s., so sídlom Murgašova 1, 040 86 Košice, IČO:
36 601 578, prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečenej pohľadávky por. č. 1 zapísaná do
zoznamu pohľadávok pod. č. 184: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 422,48 Eur;
2. pohľadávky veriteľa Colný úrad Bratislava, so sídlom Miletičova 42, 824 59 Bratislava, IČO: 30 844 029,
prihlásené samostatnými prihláškami nezabezpečených pohľadávok pod por. č. 12 a por. č. 13
zapísané do zoznamu pohľadávok pod. č. 185/1 a č. 185/2: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.086,69
Eur; pohľadávka č. 2 v celkovej výške 2.981,68 Eur;
3. pohľadávka veriteľa METRO Cash & Carry SR, s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri
Dunaji, IČO: 45 952 671, prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečenej pohľadávky por. č. 1
zapísaná do zoznamu pohľadávok pod. č. 186: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 7.438,60 Eur.
4. pohľadávky veriteľa VEL-VEX, s.r.o., so sídlom A. Bednára 3/20712, 971 01 Prievidza II - Píly, IČO: 44 646
577, prihlásené súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1 zapísané do zoznamu
pohľadávok pod. č. 187/1 až č. 187/6: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 24.200,16 Eur; pohľadávka č. 2
v celkovej výške 13.891,47 Eur; pohľadávka č. 3 v celkovej výške 6.473,60 Eur; pohľadávka č. 4
v celkovej výške 4.450,60 Eur; pohľadávka č. 5 v celkovej výške 8.092,- Eur; pohľadávka č. 6
v celkovej výške 7.606,48 Eur.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K009289
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PALOMA spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 122, 962 71 Dudince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 577 253
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K 39/2015 S 1492
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.04.2016

Okresný súd Banská Bystrica
1K 39/2015
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Vladimír Flíder, správca úpadcu: PALOMA spol. s r.o., Okružná 122, 962 71 Dudince, IČO: 31 577 253, „v
konkurze“, zvoláva schôdzu veriteľov na deň 26. 5. 2016 o 10.00 hod. ( prezentácia od 9.30 do 10.00 hod. ), ktorá
sa uskutoční v sídle správcu na Trhovej č. 1 vo Zvolene. Program schôdze:

voľba zástupcu veriteľov

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z obchodného registra, nie starší
ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie a doklad totožnosti.

Vo Zvolene 20. 4. 2016.

JUDr. Vladimír Flíder

K009290
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. arch. Janka Zombeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Francisciho 1677/15, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Pribinova 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/45/2015 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/45/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. arch. Janka Zombeková, narodená 22.10.1969,
trvale bytom Jána Francisciho 1677/15, 054 01 Levoča, týmto v zmysle ustanovenia § 81 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
oznamujem vylúčenie zo súpisu všeobecnej podstaty súpisových zložiek majetku, ktorých zaradenie do súpisu bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 196/2015 zo dňa 13.10.2015.
Majetok bol vylúčený na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov po troch neúspešných kolách verejného
ponukového konania.
JUDr. František Kočka, správca

K009291
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Rastislav Šafranko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Arm.gen.Svobodu 6461/42, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1978
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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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Jakubek
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2673/212/A, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/ 83/2015- S 751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K /83/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica
z konania prvej schôdze veriteľov
úpadcu Rastislav Šafranko Ing.nar. 23.02.1978, bytom Arm.gen. Svobodu, 6461/42, 080 01 Prešov,
v konkurznej veci sp.zn. 1 K / 83 / 2015 .
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Miesto Konania: Sídlo správcu M.R.Štefánika 2673/212/ A,093 00 Vranov nad Topľou .
Termín konania: 15.04.2016
Začiatok konania: 10.00 hod.
Predseda schôdze a spracovateľ zápisnice: JUDr.Michal Jakubek,správca úpadcu.
Zoznam prítomných veriteľov: podľa pripojenej prezenčnej listiny.
Program schôdze:
1. Prezentácia
2. Otvorenie schôdze .
3. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania.
4. Voľba zástupcu veriteľov( § 107 ods.2./ ZKR).
5. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle (§ 36 ZKR).
6. Rôzne
7.Záver.

K bodu 1/ Prezentácia a otvorenie.
Prítomní veritelia sa prezentovali na prezenčnej listine, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.
Schôdzu otvoril o 10.00 hod.JUDr.Michal Jakubek, správca úpadcu v zmysle ustanovenia § 34 ods.1 zákona
č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a v zmysle § 35 ods.1 túto schôdzu aj viedol.
Predseda konštatoval, že veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení s termínom , časom a programom
schôdze veriteľov , ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.42/2016 zo dňa 2.3.2016.
Predseda schôdze konštatoval, že v zmysle ZKR ust.§ 35 ods.3/ prvá schôdza veriteľov je uznášaniaschopná,
nakoľko je prítomný jeden splnomocnený zástupca zastupujúci štyroch veriteľov na základe udelených plných moci
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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nakoľko je prítomný jeden splnomocnený zástupca zastupujúci štyroch veriteľov na základe udelených plných moci
oprávnení na schôdzi hlasovať s počtom hlasov 406.455.
Zároveň správca podal prítomnému veriteľovi informáciu ohľadom vyhlásenia konkurzu a poučil ho o jeho
právach a povinnostiach spojených s jeho účasťou na l. schôdze veriteľov a hlasovaní o jednotlivých otázkach
v zmysle § 35, §36, 37 ZKR.
Uznesenie č.1.( k bodu l. predmetu rokovania
Schôdza veriteľov berie na vedomie informáciu správcu ohľadom vyhlásenia konkurzu a poučenie o hlasovaní v
zmysle § 35, § 36, 37 ZKR.
Hlasovanie:
Za hlasovali : splnomocnený zástupca prítomný a oprávnený na schôdzi hlasovať s počtom hlasov 406.455.
Proti hlasovali :nikto
Zdržal sa : nikto
Predseda schôdze konštatuje, že Uznesenie č.1. bolo prijaté, nakoľko zaň hlasovalo 406.455.
hlasov čo predstavuje 100 % hlasov zastupujúcich veriteľov.
Námietku voči Uzneseniu č.l. neuplatnil nikto.
K bodu 2/ Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania.
a/ Správca podal správu o svojej doterajšej činnosti a o rozsahu majetku. Podrobne sa zaoberal všetkými úkonmi,
vykonanými do konania prvej schôdze veriteľov a oboznámil prítomného zástupcu veriteľov s podanými správami
okresnému súdu Prešov.
b/ Správca oboznámil

s priebežným súpisom majetku konkurznej podstaty .

Majetok úpadca predbežne zistený správcom pozostáva z dvoch bytov:
·
·

Byt. č. 7. zapísaný na LV č.11520 k.ú. Prešov ocenený znalcom v sume 55.100,- €.vo vlastníctve úpadcu,
zabezpečený oddeleným veriteľom PRIMA BANKA Slovensko,a.s. záložným právom.
Byt č. 21.zapísaný na LV č.3075 k.ú. Prešov ocenený znalcom v sume 56.900,- €.vo vlastníctve BSM,
zabezpečený oddeleným veriteľom Slovenská sporiteľňa,a.s. záložným právom.

Uvedený majetok je vedený v súpise majetku a bol zverejnený v OV MS SR č.47/2016 dňa 9.3.2016.
·

Ďalší byt je zabezpečený oddeleným veriteľom záložným právom vo vlastníctve tretej osoby vedený na
LV č. 10809 k.ú. Prešov, na Marta Kmecová,r. Geciková ocenený znalcom v sume 46.100,-€.správca bude
riešiť majetok tretej osoby v zmysle ZKR.

c/ Doterajšie výdavky za znalecké ,poistné bytu hradil správca ako pohľadávky proti podstate z vlastných osobných
prostriedkov- dotáciou pokladne.
d/Správca obdržal od 15 veriteľov prihlášky pohľadávok v celkovej výške 682.177,84 €
Súčasne po preskúmaní náležitosti podaných prihlášok správca prihliadol na všetky prihlášky veriteľov a po
preskúmaní ich obsahu ich považoval za preskúmané a spolu so 4 správou správcu zaslané okresnému súdu
Prešov a mailom úpadcovi.
Celkom majetok úpadcu predstavuje sumu 112.000,- €.
Správca zriadil účet konkurznej podstaty úpadcu v peňažnom ústave Slovenská sporiteľňa a.s.
Uznesenie č.2.( k bodu 2. predmetu rokovania)
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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Schôdza veriteľov berie na vedomie správu o činnosti správcu a stave a doterajšom priebehu konkurzného
konania.
Hlasovanie:
Za hlasovali : splnomocnený zástupca prítomný a oprávnený na schôdzi hlasovať s počtom hlasov 406.455.
Proti hlasovali :nikto
Zdržal sa : nikto
Predseda schôdze konštatuje, že Uznesenie č.1. bolo prijaté, nakoľko zaň hlasovalo 406.455.
hlasov čo predstavuje 100 % hlasov zastupujúcich veriteľov.
Námietku voči Uzneseniu č.2. neuplatnil nikto.
K bodu 3 / Voľba zástupcu veriteľov.
Predseda schôdze informoval prítomného veriteľa, že uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn. 1K/83/2015
zo dňa 4.1.2016 bol konkurz uznaný za malý.
Na základe skutočnosti podľa § 107 ods.2. ZKR v malom konkurze volí schôdza veriteľov namiesto veriteľského
výboru jedného zástupcu veriteľov.
Predseda schôdze konštatoval, že vzhľadom na to , že sa na prvú schôdzu veriteľov dostavil v zmysle § 37 ZKR
splnomocnený zástupca zastupujúci štyroch veriteľov na základe udelených plných moci oprávnení na schôdzi
hlasovať s počtom hlasov 406.455.
Návrh na zástupcu veriteľského výboru predkladá predseda schôdze s pomedzi prítomných nezabezpečených
veriteľov oprávnených na schôdzi hlasovať postupne od nezabezpečeného veriteľa s najvyšším počtom hlasov ,až
kým nie je zvolený člen veriteľského výboru.
O zástupcovi veriteľov hlasujú prítomní nezabezpečení veritelia. Podľa § 37 ods.2.ZKR právo voliť členov
veriteľského výboru resp. zástupcu veriteľov vrátane práva byť volený do veriteľského výboru resp. zástupcu
veriteľov má aj zabezpečený veriteľ v rozsahu, v akom jeho zistená zabezpečená pohľadávka pravdepodobne
nebude uspokojená z jeho oddelenej podstaty, rozsah hlasovacieho práva zabezpečeného veriteľa určí správca.
Správca predložil schôdzi veriteľov zoznam pohľadávok a evidenčnú pomôcku s uvedením počtov hlasov
jednotlivých veriteľov pre účely voľby zástupcu veriteľov.
a/ V súlade s ust. § 37 a 107 ZKR bol správcom navrhnutý za zástupcu veriteľov nezabezpečený veriteľ postupne
od nezabezpečeného veriteľa s najvyšším počtom hlasov až kým nie je zvolený zástupca veriteľov.
Na základe uvedeného správca navrhol za zástupcu veriteľov Jozef Bednár Ing. s počtom hlasov prítomných na
schôdzi veriteľov, s počtom hlasov 140.130.
Hlasovanie:
Za hlasoval : nikto
Proti hlasoval : splnomocnený zástupca za veriteľov : za Rastislava Karabinoša s počtom hlasov 139.274, za Petra
Keruľu, s počtom hlasov 75.200 ,za Zuzana Gregovú s počtom hlasov 51.851, za Jozefa Bednára Ing. , s počtom
hlasov 140.130.
Zdržal sa : nikto
b/ Na základe uvedeného správca navrhol za zástupcu veriteľov ďalšieho z veriteľov Rastislava Karabinoša
s počom hlasov 139.274.
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Za hlasoval : nikto
Proti hlasoval : splnomocnený zástupca za veriteľov : Jozefa Bednára Ing. s počtom hlasov 140.130, za Petra
Keruľu, s počtom hlasov 75.200 ,za Zuzana Gregovú s počtom hlasov 51.851,Za Rastislava Karabinoša s počom
hlasov 139.274.
Zdržal sa : nikto
c/ Na základe uvedeného správca navrhol za zástupcu veriteľov ďalšieho z veriteľov Petra Keruľu, s počtom hlasov
75.200
Za hlasoval : nikto
Proti hlasoval : splnomocnený zástupca za veriteľov : Rastislav Karabinoš s počom hlasov 139.274, za Jozefa
Bednára Ing. s počtom hlasov 140.130 ,za Zuzanu Gregovú s počtom hlasov 51.851, za Petra Keruľu, s počtom
hlasov 75.200
Zdržal sa : nikto
d/ Na základe uvedeného správca navrhol za zástupcu veriteľov ďalšieho z veriteľov za Zuzanu Gregovú s počtom
hlasov 51.851.
Za hlasoval : splnomocnený zástupca za veriteľov : Rastislava Karabinoša s počom hlasov 139.274, za Jozefa
Bednára Ing. s počtom hlasov 140.130 , za Petra Keruľu, s počtom hlasov 75.200 za Zuzanu Gregovú s počtom
hlasov 51.851.
Proti hlasoval : nikto
Zdržal sa : nikto
Predseda schôdze konštatuje, že za zástupcu veriteľov nezabezpečených veriteľov bol zvolený veriteľ Zuzana
Gregova s počtom hlasov 51.851.
Uznesenie č.3.( k bodu 3.predmetu rokovania)
Prítomní splnomocnený zástupca za nezabezpečených veriteľov oprávnení na schôdzi hlasovať celkovým
počtom hlasov 406.455 za zástupcu veriteľov nezabezpečených veriteľov prítomní s počtom hlasov 406.455 zvolili
za zástupcu veriteľov Zuzanu Gregovú .
K bodu 4/ Rozhodovanie veriteľov a potvrdení, resp. výmene správcu konkurznej podstaty
podľa § 36 zák. č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení.
Správca ako predsedajúci predložil obligatórny bod programu a vyzval prítomného splnomocneného zástupca za
nezabezpečených veriteľov oprávnení na schôdzi hlasovať celkovým počtom hlasov 406.455 veriteľov, či má niekto
návrh na výmenu správcu JUDr. Michala Jakubeka, úpadcu úpadcu Rastislav Šafranko nar. 23.02.1978, bytom
Arm.gen. Svobodu, 6461/42, 080 01 Prešov, prítomný zástupca veriteľov oprávnený hlasovať nepre-dložil návrh na
výmenu správcu.
Za potvrdenie vo funkcii správcu hlasoval:
Prítomný splnomocnený veriteľ oprávnený na schôdzi hlasovať s celkovým počtom hlasov 406.455
Proti hlasoval: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č.4.( k bodu 4.predmetu rokovania)
Schôdza veriteľov potvrdzuje vo funkcií správcu v konkurznom konaní l K/83/2015 JUDr. Michala Jakubeka
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Schôdza veriteľov potvrdzuje vo funkcií správcu v konkurznom konaní l K/83/2015 JUDr. Michala Jakubeka
všetkými 406.455 hlasmi prítomných zastupujúcich veriteľov ,čo predstavuje 100 % hlasov prítomných veriteľov.
Námietku voči uzneseniu č.4.neuplatnil nikto.
K bodu 5/ Rôzne a záver.
V rôznom splnomocnený zástupca veriteľa za Zuzanu Gregovú zaujal stanovisko k majetku úpadcu, najmä
k bytu č.7 na 3.posch.bytového domu s.č.6467 zapísaný na LV 11520 k.ú. Prešov a podielu na pozemku na LV
č.11521 k.ú. Prešov, ktorý byt je zabezpečený záložným právom veriteľom Prima banka Slovenska
,a.s.IČO:31575951. Uviedol, že tento byt veriteľka Zuzana Gregová spolu s manželom užíva na základe nájomnej
zmluvy od roku 2010 na základe čoho aj poskytla úpadcovi pôžičku vo výške 51.851,-€.
Splnomocnený zástupca uvedeného veriteľa ďalej poukazuje, že so súhlasom úpadcu zabezpečil rekonštrukciu
uvedeného bytu aj na základe vypracovaného rozpočtu z 10.7.2011 PhDr. Jánom Mattom projekcia interiérov
Prešov o čom správcovi predkladá kópiu uvedeného rozpočtu o rekonštrukcií bytu. na túto rekonštrukciu v celkovej
výške 30.637,95 €, kde náklady predstavovali sumu 28.000,-€ a ostatné boli vykonané svojpomocne.
Na základe uvedeného žiada zabezpečeného veriteľa aby zvážil túto investíciu uvedeného veriteľa a aby
prihliadal pri realizácií záložného práva na tieto skutočnosti.
Zároveň žiada správca i zabezpečeného veriteľa Prima banku Slovenska a.s. o predkupne právo pri odkúpení
uvedeného bytu a zohľadnení vynaložených nákladov uvedeného veriteľa na uvedený byt.
Uznesenie č.5.( k bodu 5.predmetu rokovania)
Správca poučil veriteľov oprávnených na schôdzi hlasovať o možnosti uplatniť proti prijatým uzneseniam
námietky. Splnomocnený zástupca za veriteľov námietky proti uzneseniam číslo 1 až 4 prijatým na tejto schôdzi
neuplatnil.
Pretože program schôdze veriteľov bol vyčerpaný, predseda schôdze poďakoval prítomnému veriteľovi za účasť
na schôdzi a schôdzu o 10.30 hod ukončil.
Neoddeliteľnou súčasťou zápisnice je prezenčná listina , kópie plných mocí veriteľova žiadosť správcu o paušálnu
odmenu do konania l. schôdze veriteľov.
Vranov nad Topľou 15.4.2016
JUDr.Michal Jakubek, správca
predseda 1.schôdze veriteľov

K009292
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ABC KLÍMA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 19, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 354 131
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
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Spisová značka správcovského spisu: 2K/37/2014 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/37/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

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

Dražobník:
Obchodné meno:

Advisors k.s.

So sídlom:

Dolná 6A, Banská Bystrica 974 01

IČO:

46 570 675

Zapísaná v registri:

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro, vložka č.: 593/S

Za spoločnosť:

Mgr. Pavel Škoda, komplementár

Správca konkurznej podstaty úpadcu:

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

Navrhovateľ dražby:
Obchodné meno:

Advisors k.s.

So sídlom:

Dolná 6A, Banská Bystrica 974 01

IČO:

46 570 675

Zapísaná v registri:

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro, vložka č.: 593/S

Za spoločnosť:

Mgr. Pavel Škoda, komplementár

Správca konkurznej podstaty úpadcu:

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

Dátum konania dražby:

10.05.2016

Čas otvorenia dražby:

09:00 hod.

Miesto konania dražby:

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

Poradové kolo dražby:

Druhé kolo dražby

Predmet dražby:
Stavby:

Postavená na pozemku parc. č.

Popis stavby

Súp. č. LV č.

C KN 318

Dom

1726

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

2965 SR, Banská Bystrica, Banská Bystrica

1/1

Pozemky:
Číslo parcely

Druh pozemku

Výmera v m²

LV č.

Štát,
Kat. územie

Obec,

C KN 318

Zastavané plochy a nádvoria

317

2965

SR, Banská Bystrica, Banská Bystrica

1/1

C KN 319

Záhrady

664

2965

SR, Banská Bystrica, Banská Bystrica

1/1

Spoluvl. podiel

Popis predmetu dražby:
Rodinný dom s.č.1726 je situovaný na parcele číslo 318, ako samostatne stojaci rodinný dom v uličnej zástavbe v
Banskej Bystrici. Objekt je podpivničený, má jedno nadzemné podlažie a obytné podkrovie.
Technické riešenie:
- Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; 1. NP, 1. PK - murované z
tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - 1. PP, 1. NP, 1. PK - tehlové (priečkovky, CDM,
panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP - s viditeľnými trámami železobetónové; 1. NP - s rovným
podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické; 1. PK - s rovným podhľadom drevené trámové
- Schodisko - 1. PP, 1. NP - liate terazzo, betónová, keramická dlažba
- Strecha - krovy - 1. NP - zložité s nerovnakou výškou hrebeňov s valbami; krytiny strechy na krove - 1. NP - pálené
a betónové škridlové ťažké korýtkové Bramac; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu
úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. PP, 1. NP, 1. PK - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. PP, 1. NP, 1. PK - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých
látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP, 1. PK - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené;
vnútorné obklady - 1. PP, 1. NP, 1. PK - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; 1. PP, 1. NP - vane; 1. NP WC min. do výšky 1 m; 1. NP, 1. PK - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene); 1. PK - samostatnej
sprchy
- Výplne otvorov - dvere - 1. PP, 1. NP, 1. PK - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. PP, 1. NP, 1. PK - zdvojené
drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. PP - podlahoviny textilné vpichované; 1. NP,
1. PK - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost.
miestností - 1. PP, 1. NP, 1. PK - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - 1. NP - plynový sporák, sporák na propán-bután; 1. NP, 1. PK - odsávač pár; 1. NP, 1. PK drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP - kuchynská linka z prírodného dreva (za bežný meter rozvinutej
šírky); 1. PK - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); 1. PK kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - 1. PP, 1. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. PP, 1. NP, 1. PK - umývadlo; 1. PK - samostatná
sprcha; vodovodné batérie - 1. PP, 1. NP, 1. PK - pákové nerezové so sprchou; 1. PP, 1. NP, 1. PK - pákové
nerezové; záchod - 1. PP, 1. NP, 1. PK - splachovací bez umývadla
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. PP, 1. NP, 1. PK - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. PP - kotol ústredného vykurovania Vaillant
- Vnútorné rozvody vody - 1. PP, 1. NP, 1. PK - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho
zdroja; zdroj teplej vody - 1. PP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným
vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. PP, 1. NP - liatinové a kameninové potrubie; 1. PK - plastové a
azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP - svetelná, motorická; 1. NP, 1.
PK - svetelná; 1. NP - bleskozvod; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - 1. PP, 1. NP - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu
- Konštrukcie naviac - 1. NP - klimatizačná jednotka; 1. PK - klimatizačná jednotka;
Dispozičné riešenie:
Na I.NP je vstupná chodba, samostatné WC, kúpeľňa s umývadlom, vaňou, tri pôvodné obytné miestnosti
naposledy využívané ako kancelárie, schodisko do podkrovia a suterénu, kuchyňa s kuchynskou linkou, drez,
plynový sporák, odsávač. Na I.PP sú skladové priestory, kotolňa, pôvodná práčovňa, dve obytné miestnosti,
kúpeľňa s WC, umývadlom, vaňou. V podkroví sú dve obytné izby, chodba, kúpeľňa s WC, umývadlom,
sprchovacím kútom, kuchynka s drezom a elektrickým sporákom.
Pôvodný objekt bol zrealizovaný a daný do užívania približne v roku 1940, v roku 1999 bola zrealizovaná celková
rekonštrukcia objektu so zobytnením podkrovných priestorov a vydané rozhodnutie na povolenie užívať stavbu.
Objekt je v dobrom technickom stave, s bežnou údržbou.
Objekt má sedem obytných miestností s kompletným príslušenstvom. Viac ako polovica podlahovej plochy
všetkých miestností je určená na bývanie a stavba nemá viac ako tri byty a dve nadzemné podlažia a podkrovie,
objekt má charakter rodinného domu aj v zmysle vydaného rozhodnutia na povolenie užívať stavbu. Objekt bol
naposledy využívaný ako pobočka spoločnosti - administratívna budova so sociálnym zázemím a tri izby na
príležitostné ubytovanie zamestnancov v zmysle rozhodnutia Okresného úradu v Banskej Bystrici z roku 1999.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
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PARC.Č. 318, 319, Č.S. 1726: ZÁLOŽNÉ PRÁVO PRE POHĽADÁVKU ĽUDOVEJ BANKY,
A.S.,BRATISLAVA (IČO: 17 321 123), Č. ZML. V 782/2002 ZO DŇA 20.3.2002 - VZ 584/2002
Na parc. č. 318, 319 + č. s. 1726 na p. č. 318: Záložné právo pre pohľadávku ĽUDOVÁ BANKA, a.s.,
Vysoká 9, Bratislava, IČO: č. zml. V 1181/2006 zo dňa 19. 4. 2006 - VZ 635/2006
Na parc.č.318, 319 a č.s.1726 na parc.č.318 -Záložné právo pre pohľadávku ĽUDOVÁ BANKA, a.s.,
Vysoká 9, Bratislava (IČO: 17321123) č.zml. V 4431/2007 z 14.9.2007 -1794/2007
Na parc. č. 318, 319 + č. s. 1726 na p. č. 318: Záložné právo pre pohľadávku VOLKSBANK Slovensko, a.
s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123 č. zml. V 2601/2011 zo dňa 20. 6. 2011 - ČZ 2143/2011

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Meno znalca:

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

Znalecký posudok:

221/2015

Dátum vyhotovenia znaleckého posudku:

08.09.2015

Všeob. cena stanovená znal. posudkom:

225.000,- EUR

Najnižšie podanie:

200.000,- EUR

Minimálne prihodenie:

5.000,- EUR

Výška dražobnej zábezpeky:

10.000,- EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
a) v hotovosti k rukám dražobníka v deň konania dražby v mieste konania dražby alebo
b) na bankový účet dražobníka vedený v Sberbank Slovensko, a.s., č. účtu IBAN: SK20 3100 0000 0040 4036
3808, pod variabilným symbolom 2965, pričom účastník dražby je povinný preukázať dražobníkovi pripísanie sumy
dražobnej zábezpeky na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby dňa 10.05.2016 do 09:00 hod.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

Do otvorenia dražby.

Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:
Potvrdenie zrealizovaní prevodu finančných prostriedkov na
bankový účet dražobníka; Doklad o vklade hotovosti na bankový účet dražobníka;
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby
nevydražil, dražobnú zábezpeku bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr
do 10 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
Úhrada ceny dosiahnutej vydražením:
V zmysle ust. § 26 ods. 3 a 5 ZoDD sa dražobná zábezpeka
započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny dosiahnutej vydražením je
vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ s navrhovateľom
dražby nedohodnú inak, a to v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet dražobníka.
Obhliadka predmetu dražby:
1. obhliadka: 29.04.2016 o 09:00 hod.
2. obhliadka: 04.05.2016 o 09:00 hod.
Organizačné pokyny:
Záujemcovia o obhliadku predmetu dražby a poskytnutie bližších informácií
o predmete dražby môžu dražobníka kontaktovať na t. č. 0910 960 479, 0948 828 233, 048/418 09 76 alebo
prostredníctvom
e-mailu na adrese: office@advisorsks.sk
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v
ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby
odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčenia odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti
vydražiteľa.
Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou:
974 01 Banská Bystrica

JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22,

Poučenie:
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba,
ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa
určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody
neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto
prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude
neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa ust. § 21 odseku 2 ZoDD, je povinná oznámiť príslušnému okresnému
úradu začatie súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa ust. § 21 odseku 2 ZoDD sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ust. § 21 odseku 2 ZoDD.
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.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do
začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia.
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách a dostavila sa na dražbu s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné
vo výške 3,32 EUR.
V Banskej Bystrici dňa 20.04.2016

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

K009293
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ekolines - IPC, spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paulínyho 72, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 147 832
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 31K/59/2014 S1209

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.04.2016

Okresný súd Košice I
31K/59/2014
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca konkurznej podstaty zvoláva na deň 10.05.2016 o 10,00 hod. schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční v
sídle správcu: Námestie sv. Egídia 93, 058 01 Poprad, za účelom voľby zástupcu veriteľov.
Program schôdze:
1.

Otvorenie schôdze

2.

Voľba zástupcu veriteľov

3.

Záver

JUDr. Jozef Beňo, PhD. správca

K009294
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HB - NÁRADIE, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 399 410
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/39/2013/S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/39/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca konkurzu HB - NÁRADIE, spol. s r.o., so sídlom Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 31 399 410
doplňuje do súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu následovné položky
1783 : Iná majetková hodnota: suma: 2.283,51 Eur, zapísané: 7.4.2014, TATRABANKA,a.s. právny dôvod:
termínovaný vklad vedený v Tatrabanka, a.s. k bežnému účtu.
Ing. Anna Bružeňáková

K009295
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HB - NÁRADIE, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 399 410
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/39/2013/S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/39/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

V zmysle § 96 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zverejňujem rozvrh výťažku zo speňaženia majetku úpadcu zaradeného do všeobecnej podstaty úpadcu.

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

15

Obchodný vestník 78/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.04.2016

Veriteľov uvedených v rozvrhovej časti žiadam, aby do kancelárie správcu v lehote do 15 dní od zverejnenia
doručili písomné oznámenie o čísle účtu, na ktorý im má byť výťažok vyplatený.

A.VŚEOBECNÁ ČASŤ
I. vyhlásenie konkurzu a konkurzný správca
Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 26.9.2013 so sp.zn.
2K/39/2013, ktorým bola do funkcie správcu ustanovená JUDr. Veronika Lacková, so sídlom Moravská 3, 831 03
Bratislava, zverejnené v Obchodnom vestníku č.191/2013 zo dňa 3.10.2013. Uznesením Okresného súdu Bratislava
I. zo dňa 7.3.2014 so sp.zn. 2K/39/2013 súd ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Annu
Bružeňákovú, so sídlom kancelárie Jesenná 4, 821 09 Bratislava so zverejnením Uznesenia v Obchodnom
vestníku č. 51/2014 zo dňa 14.3.2014.
II.Konkurzná podstata
Súpis všeobecnej podstaty úpadcu bol správcom zverejnený v Obchodnom vestníku 141/2014, 192/2014, 101/2015,
122/2015,128/2015. Do rozvrhu je zaradený celý výťažok zo speňaženia všetkých súpisových zložiek zaradených
do všeobecnej podstaty.
III. Určenie spôsobu speňaženia
O speňažení majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu rozhodol zástupca veriteľov na zasadnutí dňa
10.12.2015 tak, že správcovi uložil záväzný pokyn na speňaženie majetku úpadcu formou predaja ako súboru
majetku v zmysle § 92 ods.1 písm. e) ZKR. Zápisnica zo zasadnutia zástupcu veriteľov bola zverejnená
v Obchodnom vestníku č. 242/2015 zo dňa 17.12.2015.

B. VÝŤAŽOK
Výťažok majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu v čase od vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu do
je tvorený nasledujúcimi položkami :
a) výťažok získaný predajom podniku na základe Zmluvy o predaji podniku zo dňa 11.12.2015 za súpisové zložky
majetku : hnuteľné veci por. č. 1 až č. 1774, č. 1787, 1788, 1789, 1793, 1792, 1791, 1790, 1800 (celková suma :
11.445,00 Eur )
b)
výťažok
zo
súpisovej
zložky
majetku
–
iná
majetková
hodnota
por.č.:
1810,
1809,1808,1807,1806,1805,1804,1803,1802,1801,1799,1798,1797,1796,1795,1794,1779,1775 získaný vrátením
DPH od Finančného riaditeľstva SR (celková suma: 596,00 Eur)
c) výťažok zo súpisovej zložky majetku por.č. 1786 – nespotrebovaná časť preddavku na odmenu a výdavky
predbežného správcu vyplatená Okresným súdom Bratislava I ( 601,44 Eur)
d) výťažok zo súpisovej zložky majetku por.č. 1785 – zostatok pokladničnej hotovosti úpadcu (28,79 Eur)
e) výťažok zo súpisovej zložky majetku por.č. 1776, 1777, 1778, 1780, 1781,1782, 1783 – iná majetková hodnota,
získaný zaplatením splatných pohľadávok, zostatku na účte vedenom v Tatrabanke,a.s. (celková suma : 3732,52
Eur)
Celková suma výťažku predstavuje 16.403,75 Eur.

C. POHĽADÁVKY PROTI PODSTATE
Pohľadávky proti podstate, t.j. pohľadávky uspokojované z výťažku zo speňaženia majetku úpadcu prednostne pred
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávky proti podstate, t.j. pohľadávky uspokojované z výťažku zo speňaženia majetku úpadcu prednostne pred
pohľadávkami konkurzných veriteľov, sú podrobne špecifikované v prílohe k rozvrhu a tvoria ich najmä:
- súdny poplatok za konkurzné konanie
- odmena a výdavky konkurzného správcu
- náklady speňaženia
- poštovné
- daňové pohľadávky
- bankové poplatky
Dňa 14.12.2015 správca zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a následne zverejnil v Obchodnom vestníku č.
242/2015 dňa 17.12.2015 oznam o jeho zostavení spolu s oznámením zámeru zostaviť konečný rozvrh z výťažku.
Voči zoznamu pohľadávok proti podstate nebola podaná žiadna námietka. Správcovi bol uložený pokyn zástupcom
veriteľom zostaviť rozvrh výťažku v zmysle § 96 ZKR.
Celková výška pohľadávok proti podstate priradených k majetku tvoriacemu všeobecnú podstatu úpadcu
k dnešnému dňu predstavuje 11.561,04 Eur.

D. ROZVRHOVÁ ČASŤ
Suma výťažku určeného na vyplatenie veriteľom vychádza z následovného prepočtu :
Výťažok zo speňaženia

16403,75

Priradené pohľadávky proti podstate

11538,15

Súdny poplatok podľa sadzobníka súdných poplatkov

22,89

Rezerva na budúce pohľadávky

1114,81

Na vyplatenie veriteľom úpadcu

3 727,90

Rozvrhnutie výťažku medzi veriteľov
Veriteľ

IČO

Výťažok

Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s.

35 942 436

218,13

Generali Poisťovňa, a.s.

35 709 332

296,24

Gonda Roman, J.Poničana 5, Bratislava

1 225,40

Kooperativa Poisťovňa, a.s.

00 585 441

342,17

Tatrabanka, a.s.

00 686 930

2,64

Tatrabanka, a.s.

00 686 930

288,65

Tömöskozi Zoltán, Čaklovská 6, Bratislava

1 354,67

SPOLU

3 727,90

Prílohy (k dispozícii veriteľom u správcu na nahliadnutie v kancelárii správcu)
- Zoznam pohľadávok proti podstate
Ing. Anna Bružeňáková, správca
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K009296
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DIOS Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerská 3, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 225 576
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 4, 075 01 1234
Spisová značka správcovského spisu: 30K/31/2013, S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/31/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Igor Varga, so sídlom Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov ako správca úpadcu: DIOS Slovakia, s.r.o.,
so sídlom Gemerská 3, 040 11 Košice, IČO: 36 225 576,
v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu, Okresného súdu Košice I. vyhlasuje v zmysle ust. § 92 ods. 1
písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov 6. kolo verejného
ponukového konania na predaj majetku úpadcu.
Predmet ponukového konania: Predmetom ponukového konania je majetok úpadcu tvoriaci oddelenú podstatu –
hnuteľné veci úpadcu v súpise majetku úpadcu, ktorý bol zverejnený dňa 19.08.2014 v Obchodnom vestníku a to
pohľadávky, hnuteľné a nehnuteľné veci zverejnené v Obchodnom vestníku zo dňa 28.08.2015 č. 166/2015
uvedené pod nasledovnými súpisovými položkami:

Predmet ponukového konania: hnuteľné veci – motorové vozidlá

Oddelená podstata pre Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o., Tuhovská 11, Bratislava tvorí:
hnuteľné veci:
- ACTROS 2544L, číslo karosérie:WDB9302051L457599, rok výroby: 2010, výrobca:
Mercedes-Benz, špz: GA 809CT, cena: 45 573,60 €.
Deň registrácie zabezpečovacieho práva 23.07.2013.
Poradie zabezpečovacieho práva: druhé poradie

- ACTROS 2544L, číslo karosérie: WDB9302051L457600, rok výroby: 2010; ŠPZ: GA 810 CT - na základe úverovej
zmluvy 654832-U 654833-U, cena: 40 467,60 €.
Deň registrácie zabezpečovacieho práva 31.03.2010.
Poradie zabezpečovacieho práva: druhé poradie

- ACTROS 2544L, číslo karosérie: WDB9302051L457397, rok výroby: 2010; ŠPZ: GA 811 CT – na základe
úverovej zmluvy 654832-U 654834-U, cena: 46 556,40 €.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň registrácie zabezpečovacieho práva 23.07.2013.
Poradie zabezpečovacieho práva: druhé poradie

- Sprinter 316 CDI 3665 KA, číslo karosérie: WDB9066331S438146, rok výroby: 2010; ŠPZ: GA 806 CT - na
základe úverovej zmluvy 654832-U 654883-U, cena: 16 350,- €.
Deň registrácie zabezpečovacieho práva 01.03.2010.
Poradie zabezpečovacieho práva: prvé poradie

- ACTROS 2544L, číslo karosérie: WDB9302051L457601, rok výroby: 2010, ŠPZ:GA 569 CT (CX) – na základe
úverovej zmluvy 654832-U 654890 – U, cena: 39 300,- €.
Deň registrácie zabezpečovacieho práva 04.03.2010.
Poradie zabezpečovacieho práva: prvé poradie

- motorové vozidlo Axor C 1843 LS/3600, číslo karosérie: WDF9440321B967467, rok
výroby: 2009, výrobca: Mercedes-Benz, špz: GA 064CT, cena: 8 226,- €
Deň registrácie zabezpečovacieho práva 04.03.2010.
Poradie zabezpečovacieho práva: prvé poradie

- chladiarenský náves Schwarzmüller trojnápravový, číslo karosérie: VAVSAF3383H182062,
rok výroby: 2009, výrobca: Mercedes-Benz, špz: GA 396YG, cena: 10 770,- €.
Deň registrácie zabezpečovacieho práva 04.03.2010.
Poradie zabezpečovacieho práva: prvé poradie

- motorové vozidlo zn. Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI 3665 KA, rok výroby 2010 a číslo
karosérie: WDB9066331S438147, špz: GA 807CT, cena: 10 633,20 €.
Deň registrácie zabezpečovacieho práva 01.03.2010.
Poradie zabezpečovacieho práva: prvé poradie

Výpočet hodnôt motorových vozidiel:
podľa znaleckých posudkov znalca Ing. Štefana Dócs, Košice, číslo 83/2015 až 104/2015 zo dňa 15.03.2015.
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2. Podmienky ponukového konania: en bloc
2.1.
Termín obhliadky predmetu ponukového konania je možné dohodnúť so správcom telefonicky na vyššie
uvedenom telefónnom čísle 0915 951 000.
2.2.
Záujemca je povinný uhradiť zábezpeku vo výške 25 % z ponúkanej kúpnej ceny na účet úpadcu vedený v
UniCredit Bank Slovakia, a.s., č.ú. 6615820053/1111. Za riadne a včas uhradenú zábezpeku sa považuje pripísanie
peňažných prostriedkov na účet úpadcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
2.3
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade s
podmienkami ponukového konania. Ponuka záujemcu môže byť považovaná za úspešnú ponuku, len v prípade ak
oprávnená osoba po oznámení ponuky s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou výšku kúpnej ceny a ponuku
správcovi odsúhlasí.
2.4.
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku na adresu správcu: JUDr. Igor Varga,
správca, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov. Lehota na predkladanie ponúk je 14 dní a začína plynúť deň
nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí 14-ty deň od zverejnenia o
15:30 hod. V prípade, že 14-ty deň prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší
pracovný deň. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty na prekladanie ponúk sa nebude
považovať za riadne doručenú.
2.5.

Podmienka predaja: en bloc (nie podľa jednotlivých položiek).

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

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

3.4.

Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:

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

Vyhodnotenie ponúk:

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

Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom uvedeným v bode 3.1. sa neprihliada.
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4.3.

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

4.5.

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

4.11. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zábezpeky vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponuky.
V Trebišove dňa 20.04.2016

JUDr. Igor Varga,
správca KP

K009297
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marián Urban - METTYS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bučany 382, 919 28 Bučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 837 267
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/12/2016 S 1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/12/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca úpadcu- Ing. Marián Urban, nar.: 07.10.1969, podnikajúci pod obchodným
menom Marián Urban – METTYS, s miestom podnikania 919 28 Bučany 382, IČO: 32 837 267, v konkurznom
konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 36K/12/2016, týmto v zmysle ust. § 85 zákona
o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov) oznamuje všetkým
účastníkom konkurzného konania, že majú možnosť nahliadať do správcovského spisu a za úhradu vecných
nákladov požadovať z neho výpisy, na adrese sídla správcu: Štúrova 42, 927 01 Šaľa, v pracovných dňom počas
úradných hodín v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod., po telefonickom objednaní na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úradných hodín v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod., po telefonickom objednaní na
tel. číslo 0915/604 462 alebo @mailom na adrese office@timarpartners.com

K009298
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Brenkus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 850/6, 962 01 Zvolenská Slatina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1976
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2016 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Milan Brenkus, bytom Komenského 850/6, 962 01
Zvolenská Slatina, nar.: 06.11.1976, v konkurze vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn.
2K/2/2016, týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že do zoznamu
pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu, zapísané
nasledovné pohľadávky:

Veriteľ

Prihlásená suma

Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom

POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598

2 077,88 EUR

11/1

V Banskej Bystrici, dňa 20.04.2016
LEGES Recovery k.s., správca

K009299
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marián Urban - METTYS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bučany 382, 919 28 Bučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 837 267
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/12/2016 S 1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/12/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu- Ing. Marián Urban, nar.:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu- Ing. Marián Urban, nar.:
07.10.1969, podnikajúci pod obchodným menom Marián Urban – METTYS, s miestom podnikania 919 28 Bučany
382, IČO: 32 837 267, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn.
36K/12/2016, Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava, č.k. 36K/12/2016-70 zo dňa 11.04.2016,
bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu a do funkcie správcu bola ustanovená Mgr. Eva Timár Myjavcová, so
sídlom správcovskej kancelárie Štúrova 42, 927 01 Šaľa. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom
vestníku SR pod číslom OV 75/2016 zo dňa 20.04.2016.
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 Trnava, proc. no.
36K/12/2016-70 dated on 11.04.2016 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets- Ing. Marián
Urban, born.: 07.10.1969, company name Marián Urban – METTYS, with seat 919 28 Bučany 382, ID: 32 837 267
and Mgr. Eva Timár Myjavcová, registered seat at Štúrova 42, 927 01 Šaľa, Slovak Republic, was appointed to the
function of bankruptcy administrator. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of
Slovak republic No.: OV 75/2016 dated on 20.04.2016.
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 „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, Mgr. Eva Timár Myjavcová, so
sídlom správcovskej kancelárie Štúrova 42, 927 01, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí
prihlášku aj na Okresný súd Trnava, Hlavná 49, 917 83 Trnava, Slovenská republika, pod spisovou značkou
36K/12/2016.
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.
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 administrator to the
address Mgr. Eva Timár Myjavcová, Štúrova 42, 927 01 Šaľa, Slovak Republic. Creditor shall lodge their
claims in one original also to the Okresný súd Trnava (District Court Trnava), Hlavná 49, 917 83 Trnava,
Slovak Republic, to the proc. no. 36K/12/2016.
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.
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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 lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim.
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 administrator.
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 administrator 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 do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete
lodgement of claim.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.

K009300
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Javorský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 550/71, 903 01 Veľký Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.5.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomír Bugáň
Sídlo správcu:
Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/67/2012 S 1238
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/67/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
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Typ súpisovej zložky: iná majetková hodnota
Popis: zrážka zo mzdy úpadcu za obdobie 12/2015
Súpisová hodnota: 48,96 Eur
Deň zaradenia: 20.4.2016
Číslo súpisovej zložky: 90

Typ súpisovej zložky: iná majetková hodnota
Popis: zrážka zo mzdy úpadcu za obdobie 1/2016
Súpisová hodnota: 51,72 Eur
Deň zaradenia: 20.4.2016
Číslo súpisovej zložky: 91

Typ súpisovej zložky: iná majetková hodnota
Popis: zrážka zo mzdy úpadcu za obdobie 2/2016
Súpisová hodnota: 79,72 Eur
Deň zaradenia: 20.4.2016
Číslo súpisovej zložky: 92

K009301
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Bocko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. Mašurku 951, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1978
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/16/2015 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/16/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

Veriteľ

Ulica

číslo

Obec

PSČ

POHOTOVOSŤ, s.r.o.

Pribinova

25

Bratislava

811 09

IČO:
35 807 598

Prihlásená suma – Celková suma
2 818,81 EUR
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SKP, k.s., správca

K009302
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

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

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe - Oprava dátumu konania dražby

( podľa § 17 zákona číslo 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.
323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti ( Notársky poriadok ) v znení neskorších predpisov )

Článok I.
Navrhovateľ dražby

1.1 Navrhovateľom dražby je správca v konkurznom konaní úpadcu: Poľnohospodárske družstvo 1. Máj so
sídlom v Košeci v konkurze, sídlo: Zliechovská cesta 384, 018 64 Košeca, Slovenská republika, IČO: 00 200
115, konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín, sp. zn.: 38K/40/2013, a to:

Správca:

KRIVANKON k.s.
Sídlo:
Trnavská cesta 748, 821 02 Bratislava Slovenská republika
Registrácia: správca zapísaný v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 1704
IČO:
47 752 785
Ďalej len ako: „navrhovateľ dražby“

Článok II.
Dražobník

2.1
Dražobníkom je fyzická osoba oprávnená na výkon dražobnej činnosti podľa § 6 zákona číslo
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 ZB.
o notároch a notárskej činnosti ( Notársky poriadok ) v znení neskorších predpisov ( ďalej len ako: „zákon
o dobrovoľných dražbách“ ), a to:
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JUDr. Danica Birošová - IURIS
Sídlo:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
IČO:
31 873 260
IČ DPH:
SK1020318970
„dražobník“

Článok III.
Určenie poradia a povahy konanej dražby

3.1 V zmysle § 17 ods. 1 písm. c) zákona o dobrovoľných dražbách dražobník uvádza, že dražba nie je
vyhlasovaná ako opakovaná podľa § 22 zákona o dobrovoľných dražbách, teda je vyhlasovaná ako prvé kolo.
Dražba nemá povahu dražby spoločnej.

Článok IV.
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby

4.1
Dražba sa uskutoční dňa 23.05.2016 so začiatkom o 10:30 hod. Miestom konania dražby je: IURIS
HOUSE, Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, zasadacia miestnosť číslo 108. Prístup do
priestorov, v ktorých bude prebiehať dražba, bude účastníkom dražby umožnený najmenej 30 minút pred
začatím dražby.

Článok V.
Označenie predmetu dražby

5.1 Predmet dražby predstavuje nehnuteľnosť vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1, nachádzajúca sa
v katastrálnom území Ilava, obec: Ilava, okres: Ilava v vedených na LV č. 1746 katastrálneho odboru
Okresného úradu Ilava a to:

·

stavba so súpisným číslom 851, popis stavby: kravín, druh stavby: poľnohospodárska budova postavená na
pozemku parcely registra C-KN č. 632/2,

Článok VI.
Opis a stav predmetu dražby
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6.1
Kravín je jedným objektom „dvora“ Poľnohospodárskeho družstva 1.máj so sídlom v Košeci,
Zliechovská cesta 384, 018 64 Košeca. Objekt je prízemný, jednopodlažný, v súčasnosti zdevastovaný,
neslúži svojmu účelu, bez napojenia na inžinierske siete (sú odpojené) a samotná inštalácia v budove je
nefunkčná a chýbajúca. Podľa podkladov je kravín v užívaní od roku 1970. Základy tvoria základové pásy
z monolitického betónu, zvislé obvodové konštrukcie sú murované, strop je monolitický betónový, strecha je
sedlová, s krytinou azbestovocementovou – šablóny. Klampiarske konštrukcie sú pozinkované, úprava
vnútorných povrchov je vápenná omietka hladká, dvere a vráta sú drevené, okná oceľové, povrchy podláh
betónové, elektroinštalácia nefunkčná, bleskozvod, vnútorný vodovod a kanalizácia sú nefunkčné. Prístavok
I. a II. sú príslušenstvom hlavnej – kravína a nachádzajú sa pri vstupe do objektu, z oboch koncov objektu.
Nie sú možné samostatného užívania. V prístavbe II. je umiestnená bývalá dojáreň, kúpeľňa, WC, prístavok
I. slúžil ako sklad materiálu. Oba prístavky sú prízemné, nepodpivničené. Základy sú betónové, zvislé
konštrukcie sú murované z plných tehál, strop je monolitický s pultovou strechou a krytinou z pozinkovaného
plechu, klampiarske konštrukcie sú pozinkovaný plech. Vnútorné úpravy povrchov sú vápenné hladké
omietky, úpravy vonkajších povrchov sú vápenné omietky hladké. Vnútorné keramické obklady sú v dojárni,
sprchárni – kúpeľni, dvere sú hladké, okná jednoduché, povrchy podláh sú betónové, elektroinštalácia,
vnútorná kanalizácia, vodovod je len v prístavku I. – dojárne. Objekty – prístavky I. a II. sú taktiež
zdevastované bez údržby.

Článok VII.
Práva a záväzky viažuce sa k predmetu dražby

7.1
Vlastníkom predmetu dražby je právnická osoba: Poľnohospodárske družstvo 1. Máj so sídlom
v Košeci v konkurze, sídlo: Zliechovská cesta 384, 018 64 Košeca, Slovenská republika, IČO: 00 200 115; vo
veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1;

1. Voči predmetu dražby sú evidované ťarchy ( v zmysle výpisu z dotknutých LV ):

1
Konsolidačná banka Bratislava,štátny peňažný ústav,Bratislava, záložné právo na nehnuteľnosti
č.s.851 na KN 632 na základe záložnej zmluvy č.117/99-N zo dňa 24.11.1999 - V 2828/99.-378/99,
postúpenie pohľadávky v prospech Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s., so sídlom Štefánikova 27,
814 99 Bratislava, IČO: 00682420 - Z 873/2004.- 309/2004, Z 787/2013.- 183/2013, Z 1992/2014, Z
1993/2014.- 506/20141
1
Daňový úrad Dubnica nad Váhom, Bratislavská 380, 018 41 Dubnica nad Váhom - Rozhodnutie
o zriadení záložného práva č. 668/320/34610/11/Cepa zo dňa 14.7.2011 k nehnuteľnostiam stavba č.s. 851
na KN p.č. 632/2 - Z 2135/2011.-384/2011, Z 787/2013.- 183/2013, Z 1992/2014, Z 1993/2014.- 506/2014,
Z 187/2016.- 169/2016
1
Daňový úrad Dubnica nad Váhom, Bratislavská 380, 018 41 Dubnica nad Váhom - Rozhodnutie
o zriadení záložného práva č. 668/320/34693/11/Cepa zo dňa 14.7.2011 k nehnuteľnostiam stavba č.s. 851
na KN p.č. 632/2 - Z 2129/2011.-401/2011, Z 787/2013.- 183/2013, Z 1992/2014, Z 1993/2014.- 506/2014,
Z 187/2016.- 169/2016

7.3

Voči predmetu dražby sú evidované poznámky ( v zmysle výpisu z dotknutého LV ):

Poznámka:

Daňový úrad Dubnica nad Váhom, Bratislavská 380, 018 41 Dubnica nad Váhom -
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Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 668/320/34610/11/Cepa zo dňa 14.7.2011 k
nehnuteľnostiam stavba č.s. 851 na KN p.č. 632/2 - P 406/2011.-384/2011, Z 787/2013.- 183/2013,
Z 1992/2014, Z 1993/2014.- 506/2014, Z 187/2016.- 169/2016
Poznámka:

Daňový úrad Dubnica nad Váhom, Bratislavská 380, 018 41 Dubnica nad Váhom -

Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 668/320/34693/11/Cepa zo dňa 14.7.2011 k
nehnuteľnostiam stavba č.s. 851 na KN p.č. 632/2 - P 405/2011.-401/2011, Z 787/2013.- 183/2013,
Z 1992/2014, Z 1993/2014.- 506/2014, Z 187/2016.- 169/2016
Poznámka:
Okresný súd Trenčín - Uznesenie 38K/40/2013 zo dňa 30.1.2014 o vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka Poľnohospodárske družstvo 1. Máj so sídlom v Košeci. Do funkcie
správcu sa ustanovuje JUDr. Matúš Košara, Piaristická 276/46, Trenčín - P 149/2014.- 144/2014

7.4
Predmet dražby vydražiteľ nadobúda bez záložných práv. Speňažením majetku zanikajú všetky
zabezpečovacie práva okrem zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby, ktoré je v skoršom poradí ako
zabezpečovacie právo, ktoré zabezpečuje záväzok úpadcu ( § 93 ods. 2 ZKR ).
Článok VIII.
Odhadná alebo zistená cena

8.1 Cena predmetu dražby bola stanovená na základe znaleckého posudku a to na sumu 27.200,- EUR (
slovom: „dvadsaťsedemtisícdvesto eur a nula eurocentov“ ).

Článok IX.
Najnižšie podanie, minimálne prihodenie

9.1
Najnižšie podanie je stanovené vo výške 57.200,- EUR ( slovom: „päťdesiatsedemtisícdvesto eur
a nula eurocentov“ ). Najnižšie prihodenie je stanovené vo výške 100,- EUR ( slovom: „jednosto eur a nula
euro centov“ ).

Článok X.
Dražobná zábezpeka

10.1 Dražobná zábezpeka sa požaduje.

Výška zábezpeky:
5.720,- EUR ( slovom: „päťtisicsedemstodvadsať eur a nula eurocentov“ )
Spôsob zloženia zábezpeky
vklad na bankový účet dražobníka, hotovostná platba u dražobníka, banková záruka
Bankové spojenie dražobníka:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo bankového účtu dražobníka
SK16 0900 0000 0002 7004 1507
Poznámka pri vklade na bankový
meno a priezvisko zložiteľa zábezpeky
účet:
Lehota na
zloženie
dražobnej
do otvorenia dražby
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Lehota na
zloženie
dražobnej
do otvorenia dražby
zábezpeky:
Doklad
preukazujúci
zloženie výpis z účtu / potvrdený doklad o vklade na účet, príjmový pokladničný doklad, potvrdenie o zriadení
dražobnej zábezpeky:
bankovej záruky
Spôsob
vrátenia
dražobnej k rukám zložiteľa zábezpeky v prípade hotovostného zloženia zábezpeky, v ostatných prípadoch
zábezpeky:
bezhotovostným prevodom na bankový účet určený zložiteľom zábezpeky
Možnosť
vrátenia
dražobnej
nie
zábezpeky iným spôsobom:
Poznámka:
zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani prostredníctvom platobnej karty

Článok XI.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením

11.1 V zmysle § 26 ods. 5 zákona o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava do ceny
dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný
zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako
6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa
vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak. V prípade spoločnej dražby je vydražiteľ povinný zaplatiť
cenu dosiahnutú vydražením, ak nie je vyššia ako 3 300 eur, hneď po udelení príklepu. 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 podľa odsekov 4 až 5, dražobník je povinný bez
zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listy.

11.2 Príslušná časť ceny dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi v hotovosti
priamo v mieste konania dražby alebo v lehotách podľa tohto oznámenia od skončenia dražby v hotovosti
alebo prevodom alebo vkladom na bankový účet dražobníka. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné
zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná

Článok XII.
Podmienky nadobudnutia vlastníctva a odovzdania predmetu dražby veriteľovi

12.1 Vlastnícke právo k draženej nehnuteľnosti prejde na vydražiteľa udelením príklepu, ak uhradí cenu
dosiahnutú vydražením podľa podmienok uvedených v časti úhrada ceny dosiahnutej vydražením a na účet
uvedený v časti dražobná zábezpeka. Výhrada vlastníctva sa dojednáva, t.j., vlastnícke právo prechádza až
zaplatením kúpnej ceny. Užívacie právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu
dražby o čom sa spíše zápisnica o odovzdaní predmetu dražby. Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby
iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby a uplatniť na dražbe ako dražiteľa.

12.2 Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, je dražobník povinný
podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú
vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k
predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne
potvrdí.

12.3 Predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného
odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa podľa podmienok uvedených v oznámení o
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odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa podľa podmienok uvedených v oznámení o
dražbe bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu
dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka,
vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva
nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.

12.4 Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť
sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník,
majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody
na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v
ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby.
Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za
škodu vydražiteľ.

Článok XIII.
Notár osvedčujúci priebeh dražby

13.1 Za notára osvedčujúceho priebeh dražby bol zvolený: Mgr. Zuzana Karasová, Piaristická 44, 911 01
Trenčín, Slovenská republika.

Článok XIV.
Obhliadka predmetu dražby

14.1 Obhliadka predmetu dražby sa uskutoční v dvoch termínoch ( § 13 ods. 2 zákona o dobrovoľných
dražbách ), pričom prvá sa uskutoční dňa 13.05.2016 v čase od 09:00 do 10:00 hod. druhá sa uskutoční dňa
20.05.2016 v čase od 09:00 do 10:00 hod. Dražobník poukazuje na skutočnosť, že s obhliadkou predmetu
dražby nie je možné s výnimkou preukázania totožnosti spájať ďalšie podmienky; to neplatí o podmienkach
spojených s ochranou života a zdravia a podmienkach vyplývajúcich zo zákonom uloženej povinnosti
zachovávať mlčanlivosť a z povinností ustanovených osobitným predpisom.

14.2 Stretnutie záujemcov o obhliadku prebehne po oba dni 15 minút pred termínom obhliadky, pred
predmetom dražby. Účasť na obhliadke je odporúčané telefonicky dohodnúť v deň predchádzajúci termínu
obhliadky do 15:00 hod. na telefónnom čísle: ( +421 ) 903 / 042 753.

Článok XV.
Poučenie podľa § 17 ods. 1 písm. l) zákona o dobrovoľných dražbách

15.1 V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že
tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia
neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody
neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom
má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu;
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má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu;
v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej
dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka ( § 23 zákona o dobrovoľných
dražbách. ). Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa § 21 ods. 2 zákona o dražbách, je povinná oznámiť
príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť
dražby podľa § 21 ods. 2 zákona o dražbách sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci
vlastník a dotknutá osoba podľa odseku podľa § 21 ods. 2 zákona o dražbách. 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. O neplatnosti dražby dražobník bez zbytočného odkladu vyrozumie osoby uvedené v § 17 ods. 5
zákona o dražbách. Oznámenie o neplatnosti dražby dražobník uverejní bez zbytočného odkladu na dobu
najmenej 30 dní spôsobom v mieste obvyklým. Ak bolo oznámenie o dražbe uverejnené v registri dražieb,
dražobník tam uverejní aj oznámenie o neplatnosti dražby. Ak sa oznámenie o dražbe zverejnilo v
Obchodnom vestníku podľa § 17 ods. 3 o dražbách, dražobník v ňom bez zbytočného odkladu zverejní aj
oznámenie o neplatnosti dražby.

Článok XVI.
Záver

16.1 Toto oznámenie reflektuje podmienky dražby stanovené príslušným orgánom v zmysle § 82 ods. 2
písm. b) zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, vykonávajúci funkciu príslušného orgánu v konkurznom konaní úpadcu:
Poľnohospodárske družstvo 1. Máj so sídlom v Košeci v konkurze, sídlo: Zliechovská cesta 384, 018 64
Košeca, Slovenská republika, IČO: 00 200 115. Predmet dražby bol a je zaradený do súpisu majetku podstát.

v Trenčíne, dňa 18.04.2016

v Trenčíne, dňa 18.04.2016

................................................... ...................................................
JUDr. Danica Birošová - IURIS KRIVANKON k.s.
dražobník
navrhovateľ dražby, správca úpadcu Poľnohospodárske družstvo 1. Máj so sídlom v Košeci v konkurze

K009303
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kornel Píver
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Agátová 6, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.7.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexander Floriš
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/27/2011 S1/2011
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/27/2011
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku
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Návrh konečného rozvrhu výťažku v konkurznom konaní úpadcu Kornel Píver, nar. 31.7.1968, bytom Agátová 6,
929 01 Dunajská Streda, ktorý bol správcom predložený na schválenie zástupcovi veriteľov Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005:
- výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty 5.879,88 €
- na uspokojenie pohľadávok proti všeobecnej podstate pripadá suma 1.167,28 €
a rozdelí sa podľa nasledovného prehľadu:
Por.
č.

Veriteľ

1.

JUDr. Alexander Floriš, správca konkurznej
796,66 €
podstaty

100,00%

0,00 €

796,66 €

2.

JUDr. Alexander Floriš, správca konkurznej
241,28 €
podstaty

100,00%

0,00 €

241,28 €

3.

JUDr. Alexander Floriš, správca konkurznej
86,85 €
podstaty

100,00%

83,40 €

3,45 €

4.

JUDr. Alexander Floriš, správca konkurznej
20,00 €
podstaty

100,00%

0,00 €

20,00 €

5.

Daňový úrad Dunajská Streda

10,99 €

100,00%

10,99 €

0,00 €

Okresný súd Trnava

11,50 €

100,00%

0,00 €

11,50 €

Spolu:

1.167,28 €

100,00%

94,39 €

1.072,89 €

6.

Výška
pohľadávky

priznanej Podiel
uspokojenia

Uhradené
Konečný rozvrh
počas konkurzu

- na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov pripadá suma 4.712,60 €
a rozdelí sa podľa nasledovného prehľadu:
Por.
č.

Číslo
zväzku

1

4/S

2

Zistená
suma

Podiel

Konečný
rozvrh
(suma
určená na uspokojenie)

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
7.725,21 €
IČO: 35 776 005 (pôvodne: Sociálna poisťovňa)

44,942%

3.471,86 €

5/C

Fleetreal a.s., Vlčie Hrdlo 64, 821 07 Bratislava, IČO: 45 470 189
(pôvodne: Credit Clearing Center, a.s., Nitra, IČO: 35 839 651)

44,942%

922,76 €

3

1/K

Slovenská republika – Krajský súd Bratislava, Záhradnícka 10, 813
397,66 €
66 Bratislava, IČO: 215 759

44,942%

178,71 €

4

3/D

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra, IČO:
177,15 €
35 942 436

44,942%

79,61 €

5

2/D

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
132,76 €
IČO: 35 776 005 (pôvodne: SR – DR SR, Daňový úrad D.Streda)

44,942%

59,66 €

44,942%

4.712,60 €

Veriteľ

Spolu

2.053,23 €

10.486,01 €

Zároveň správca v súlade s ust. § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
určuje lehotu na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku, a to 15 dní odo dňa zverejnenia tohto
návrhu konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku.
V Trnave dňa 20.4.2016
JUDr. Alexander Floriš, správca konkurznej podstaty
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K009304
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGRO INVEST SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 88, 076 52 Veľký Horeš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 726 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/61/2015 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/61/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

ZVEREJNENIE BANKOVÉHO ÚČTU, NA KTORÝ MOŽNO SKLADAŤ KAUCIU
JUDr. Juraj BIROŠ, správca podstaty úpadcu AGRO INVEST SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Hlavná 88, 076 52
Veľký Horeš, IČO : 44 726 651 oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
pre účinné popretie pohľadávky veriteľa. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom
pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej, alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci
veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo bankového účtu IBAN : SK71 1100 0000 0029 4702 1313, vedený v Tatrabanke, a.s.
Výška kaucie : 350,- EUR
Variabilný symbol : číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak :
a/ bolo podané na predpísanom tlačive a
b/ na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu, na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Košiciach, dňa 19.04.2016
JUDr. Juraj BIROŠ, správca

K009305
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ladislav Ďurčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T.G.Masaryka 2, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 354 855
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/64/2015 S 1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/64/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Ing. Mária Budniková, správca úpadcu Ing. Ladislav Ďurčík, nar. 29.12.1960, bytom T.G. Masaryka 2, 940 01 Nové
Zámky, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Ladislav Ďurčík, miesto podnikania T. G. Masaryka 2 Nové
Zámky, IČO 33 354 855, číslo konkurzného konania 32K/64/2015,
Vec: Zápisnica z konania 1. schôdze veriteľov dňa 15.04.2016 sp.zn 31K/71/2015
Dátum a čas konania:

15.04.2016, 10.00 hod.

Miesto konania:

Kancelária správcu Mariánska 6, 949 01 Nitra

Program:

1. Prezentácia
2. Otvorenie
3.Správa o činnosti SKP do konania 1. schôdze veriteľov
4. Voľba zástupcu veriteľov- § 106 ZKR
5. Hlasovanie schôdze veriteľov o výmene správcu - §36 ZKR
6. Záver

Prítomní:

Ing. Alojz Žídek
Stromová 13
Dunajská Lužná
ČOP EA374472
Ing. Mária Budniková-SKP

K bodu 1. Pred otvorením schôdze prebehla prezentácia prítomných, pričom prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú
súčasť tejto zápisnice.
K bodu 2: Schôdzu veriteľov otvoril správca o 10,00 hod. a skonštatoval, že schôdza veriteľov je uznášaniaschopná,
nakoľko je prítomný 1 veriteľ, oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať.
K bodu 3: Správca oboznámil veriteľa s vykonanými úkonmi odo dňa vyhlásenia konkurzu do konania 1. schôdze
veriteľov, ktoré sa týkali zisťovania majetku úpadcu, vypracovania a zisťovania prihlásených pohľadávok veriteľov
a zverejňovania v OV.
K bodu 4: Súd uznesením otvoril malý konkurz, pretože bol vyhlásený na fyzickú osobu, nepodnikateľa. V malom
konkurze volí schôdza veriteľov namiesto veriteľského výboru jedného zástupcu veriteľov-§ 107 ods.2 ZKR. Návrhy
na zástupcu veriteľov predkladá predseda schôdze spomedzi prítomných nezabezpečených veriteľov, oprávnených
na schôdzi veriteľov hlasovať, postupne od nezabezpečeného veriteľa s najvyšším počtom hlasov. Vychádza sa
z celkového počtu hlasov 94 569 bez pohľadávok veriteľov, ktorí svoju prihlášku doručili správcovi po termíne na
prihlasovanie pohľadávok ( §28 ods.3 ZKR). Správca predložil návrh na voľbu zástupcu veriteľov veriteľa
s najvyšším počtom hlasov - 34 102 . Ing. Alojz Žídek, Stromová 3, Dunajská Lužná, ČOP EA 374472..
Za hlasovalo

1

Proti

0

Zdržal sa hlasovania

0

Následne bolo prijaté uznesenie č. 1:
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Za zástupcu veriteľa bol zvolený Ing. Alojz Žídek, Stromová 13, Dunajská Lužná, ČOP EA 374472.
K bodu 5: Do pôsobnosti 1. schôdze veriteľov patrí rozhodovanie o výmene správcu. O výmene správcu rozhodujú
prítomní veritelia, oprávnení na schôdzi veriteľov hlasovať. Vychádza sa z celkového počtu hlasov 94 569.
Výmenu správcu schváli trojštvrtinová väčšina hlasov všetkých prítomných veriteľov, oprávnených na schôdzi
hlasovať, čo predstavuje 66 198 počtu hlasov
Predseda schôdze v súlade s ust.§ 36 ZKR vyzval zástupcu veriteľov, aby podal návrh na výmenu správcu.
Zástupca veriteľov nepodal návrh na výmenu správcu.
Za hlasovalo:

1

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania:

0

Následne bolo prijaté uznesenie č.2 :
Schôdza veriteľov potvrdzuje vo funkcii správcu Ing. Máriu Budnikovú.
K bodu 6: Správca ukončil schôdzu veriteľov o 10,30 hod.
Po skončení schôdze správca zvolal 1. schôdzu zástupcu veriteľov.
Zapísala: Ing. Mária Budniková

K009306
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: bookmaster s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viničnianska cesta 19, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 366 153
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Mihálik
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2009 S 1312
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/11/2009
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava chyby v písaní:
V Obchodnom vestníku č. 67/2016 bolo dňa 08.04.2016 zverejnené oznámenie o ponukovom konaní (značka
K007822) na predaj nasledovných pohľadávok patriacich do všeobecnej podstaty úpadcu:
Výška pohľadávky podľa súpisu: 6.454,96 EUR, dlžník: STRATÉG, s.r.o. Peňažná
Výška pohľadávky podľa súpisu: 624,- EUR, dlžník: PRO Media Kummer GMBH Peňažná
Výška pohľadávky podľa súpisu: 95,75 EUR, dlžník: PrintCity Slovakia, s.r.o. Peňažná
Výška pohľadávky podľa súpisu: 350,- EUR, dlžník: N.I.K. SLOVAKIA, spol. s r.o. Peňažná
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Výška pohľadávky podľa súpisu: 350,- EUR, dlžník: N.I.K. SLOVAKIA, spol. s r.o. Peňažná pohľadávka
Výška pohľadávky podľa súpisu: 599,59 EUR, dlžník: Ľubomír Mrva - LADAS, s.r.o. Peňažná pohľadávka
Výška pohľadávky podľa súpisu: 1.080,54 EUR, dlžník: Elanders Hungary Kft. Peňažná pohľadávka
Výška pohľadávky podľa súpisu: 6.320,12 EUR, dlžník: LITERA, s.r.o. Peňažná pohľadávka
Termín doručenia ponúk bol stanovený najneskôr na 25.04.2016 do 10.00 hod.
Chybou v písaní bol uvedený termín otvárania obálok s návrhmi a cenovými ponukami a vyhodnocovania návrhov
na 21.04.2016 o 11.00 hod.
Týmto úkonom opravujem chybu v písaní tak, že termín otvárania obálok s návrhmi a cenovými ponukami a
vyhodnocovania návrhov je stanovený na 27.04.2016 o 11.00 hod.
Mgr. Michal Mihálik, správca

K009307
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Škorík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baničova 3388/1, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/4/2016 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/4/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

K009308
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Personnel Welfare Slovakia, s.r.o., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 2779, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 395 889
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/9/2013 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/9/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu Personnel Welfare Slovakia, s. r. o. v konkurze, Robotnícka 2779, 017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu Personnel Welfare Slovakia, s. r. o. v konkurze, Robotnícka 2779, 017
01 Považská Bystrica, IČO: 36 395 889, č.k. 28K/9/2013, č. spr.sp. 28K/9/2013S628, vyhlasuje v zmysle
ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) a nasl. ZKR verejné ponukové konanie na predaj majetku úpadcu, predmetom
ktorého je majetok úpadcu ako podnik, t.j. všetky veci, práva a iné majetkové hodnoty patriace do súpisu majetku
podstát vyhotoveného v rámci konkurzného konania vedeného na majetok úpadcu na Okresnom súde v Trenčíne
pod č. k. 28K/9/2013 s výnimkou majetku patriaceho do oddelenej podstaty spoločnosti PWS Trade, s.r.o., ktorý bol
v predchádzajúcom období speňažený. Aktuálny súpis majetku bol uverejnený v Obchodnom vestníku pod č.
OV105/2013 zo dňa 03.06.2013 a pod č. OV 8/2016 zo dňa 14.01.2016. Konkretizácia jednotlivých položiek
tvoriacich podnik podľa súpisu majetku podstát bude tvoriť prílohu informačného memoranda vyhotoveného vždy
pre konkrétne kolo verejného ponukového konania osobitne. Záujemca predloží svoju ponuku do ponukového
konania písomne správcovi do sídla jeho kancelárie: JUDr. Róbert Fatura, správca, sídlo kancelárie Centrum 18/23,
017 01 Považská Bystrica, do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku najneskôr do
15.00 hod. posledného dňa lehoty. S podmienkami predaja sa záujemca môže oboznámiť v kancelárii správcu na
adrese: Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica alebo telefonicky na tel. číslach: 042/4260565, 0918344729.

K009309
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ladislav Ďurčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T.G.Masaryka 2, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 354 855
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/64/2015 S1415
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/64/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Ing. Mária Budniková – správca úpadcu Ing. Ladislav Ďurčík, nar. 29.12.1960, bytom T.G. Masaryka 2, 940 01
Nové Zámky, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Ladislav Ďurčík, miesto podnikania T. G. Masaryka 2 Nové
Zámky, IČO 33 354 855, adresa kancelárie správcu Mariánska 6, 949 01 Nitra, č. mobilu 0908682180, číslo
konkurzného konania 32K/64/2015,
Vec: Zápisnica z konania 1. schôdze zástupcu veriteľov dňa 15.04.2016 sp.zn 32K/64/2015
Dátum a čas konania:

15.04.2016, 10,30 hod

Miesto konania:

Kancelária správcu Mariánska 6, 949 01 Nitra

Program:

1. Otvorenie
2. Rôzne
3. Záver

Prítomní:

Ing. Alojz Žídek
Stromová 13
Dunajská Lužná
ČOP EA 374472
Ing. Mária Budniková-SKP

1. Správca privítal novozvoleného zuástupcu veriteľov a oboznámil ho, že podľa § 38 ods. 2 ZKR je toto zasadnutie
uznášaniaschopné.
Správca podal správu o doterajšej činnosti SKP.

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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Bolo prijaté uznesenie č. 1: zástupca veriteľov berie na vedomie správu o stave konkurzného konania.
2. Za účelom rýchlosti a hospodárnosti konania sa zástupca veriteľov a správca dohodli na e-mailovej komunikácii,
kde týmto spôsobom budú podávané správy, žiadosti správcu, záväzné pokyny a stanoviská zástupcu veriteľov.
3. Správca poďakoval zástupcovi veriteľov za účasť a o 10,45 schôdzu ukončil.
Zapísala: Ing. Mária Budniková SKP

K009310
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Škorík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baničova 3388/1, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/4/2016 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/4/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

Vážený zahraničný veriteľ
Dear foreign Creditor
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu Jaroslav Škorík, nar.
23.06.1959, bytom Baničova 3388/1, 010 15 Žilina (ďalej len „Úpadca“), Vám týmto oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Žilina, sp. zn. č. k. 2K/4/2016-34 zo dňa 13.04.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated as of May 29, 2000, I am obligated
to inform you, as the bankruptcy trustee, that under the resolution of the District Court Žilina No.
2K/4/2016-34 dated as of April 13, 2016, it was declared the bankruptcy procedure on the debtor Jaroslav
Škorík, born 23.06.1959, with the permanent residence at Baničova 3388/1, 010 15 Žilina, (hereinafter
referred to as the „Debtor“).
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 74/2016 dňa 19.04.2016. Dňom
19.04.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Žilina was published in Commercial Bulletin no. 74/2016 on April 19,
2016. Bankruptcy was declared on April 19, 2016.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina,
Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovenská republika k číslu konania 2K/4/2016 a v jednom rovnopise správcovi
na adresu JUDr. Erik Končok, správca, Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, Slovenská republika.

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

S pozdravom
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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Best Regards

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

K009311
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soňa Klepochová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zochova 16, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/41/2015 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/41/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Marek Piršel - správca konkurznej podstaty úpadcu Soňa Klepochová, nar. 18.12.1965, bytom: Zochova 16,
811 03 Bratislava (ďalej len „Úpadca“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn.
8K/41/2015, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal
podpísaný výpis zo správcovského spisu. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, je možné nahliadať do správcovského spisu v bežných pracovných dňoch
pondelok až piatok v čase od 08.30-12.00 hod. a 12.30-15.00 hod., v kancelárii správcu na adrese: Kopčianska 10,
851 01 Bratislava (po predchádzajúcej dohode). Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať
písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.: +421 918 747 587, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
pirsel@advokat-pirsel.eu.

Bratislava, 15.04.2016
Mgr. Marek Piršel, správca

K009312
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CC Development s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 695 734
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/84/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/84/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen správca úpadcu: CC Development s.r.o.,
so sídlom Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36 695 734, zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 03.06.2016 o
10.00 hod., ktorá sa uskutoční v sídle správcu na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen, 3. podlažie, veľká zasadacia

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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10.00 hod., ktorá sa uskutoční v sídle správcu na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen, 3. podlažie, veľká zasadacia
miestnosť.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
4. Voľba veriteľského výboru § 37 ZKR
5. Rôzne, záver.
Prezentácia veriteľov sa začína o 09.45 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj
výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa
a doklad totožnosti.
LawService Recovery, k.s., správca

K009313
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: COIMEX, a.s. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 693 316
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1R/9/2015 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/9/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
z prvého zasadnutia veriteľského výboru

Spis. značka súdneho spisu:

1R/9/2015

Spis. značka správcovského spisu: 1R/9/2015 S1293
Úpadca:

COIMEX, a.s.

Sídlo úpadcu:

Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica

IČO:

00 693 316

Dátum a čas konania zasadnutia:

20.04.2016 o 10.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:

Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica

Správca:

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.

Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. TECHNOALPIN EAST EUROPE, s.r.o., Priemyselná 2, Žilina, IČO: 36411922, zast.: JUDr. Martin
Laššák, – veriteľ č. 14 s počtom hlasov: 1 (v prípade rovnosti s počtom hlasov 222 848)
2. SR – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, zast.: Slovenská konsolidačná,
a.s. – Ing. Lívia Štulajterová – veriteľ č. 9 s počtom hlasov: 1 (v prípade rovnosti s počtom hlasov 220 835)
3. Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 975 39 Banská Bystrica, IČO: 00313271, zast.:
JUDr. Alena Šemodová – veriteľ č. 5 s počtom hlasov: 1 (v prípade rovnosti s počtom hlasov 90 143)
4. ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 36797332 , zast.: JUDr. Jaroslav
Kováč – veriteľ č. 1 s počtom hlasov: 1 (v prípade rovnosti s počtom hlasov 16 142)

Program schôdze:
1. Otvorenie.
2. Voľba predsedu veriteľského výboru.
3. Záver.

1. Otvorenie.
Prvé zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 10.00 hod. správca, ktorý privítal prítomných členov veriteľského
výboru. Prvé zasadnutie veriteľského výboru zvolal správca v súlade s ustanovením § 38 ods. 1 ZKR, nakoľko
predchádzajúci správca v zákonom stanovenej 15-dňovej lehote nezvolal prvé zasadnutie veriteľského výboru od
jeho zvolenia. Konštatoval, že sú prítomní štyria členovia veriteľského výboru, teda veriteľský výbor je
uznášaniaschopný.
2. Voľba predsedu veriteľského výboru:
Správca požiadal prítomných členov veriteľského výboru, aby navrhli spomedzi seba predsedu veriteľského výboru.
Členovia veriteľského výboru navrhli za predsedu veriteľského výboru veriteľa:

SR – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica
Po hlasovaní členov veriteľov sa konštatuje:
Hlasovalo za: 4 hlasy
Hlasovalo proti: 0 hlasov
Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov

Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor zvolil za predsedu veriteľského výboru veriteľa:
SR – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica

3. Záver.
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V závere správca poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť.
Prvé zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 10.30 hod.

V B. Bystrici, dňa 20.04.2016

................................................
Daňový úrad Banská Bystrica
v zast. Slovenská konsolidačná, a.s.
Ing. Lívia Štulajterová
predseda VV

K009314
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

Konečný rozvrh výťažku pre veriteľov – doplnenie
Okresný súd Košice I vyhlásil uznesením, sp.zn.: 32K/12/2010 konkurz na majetok dlžníka: Ing. Ján Fedor, nar.
02.09.1962, bytom: Starozagorská 9, 040 23 Košice a ustanovil za správcu podstaty JUDr. Anitu Krčovú, Slovenskej
jednoty č. 8, Košice (ďalej len „správca“). Uznesenie o vyhlásení konkurzu bolo uverejnené v OV č. 190/2010 zo
dňa 04.10.2010.
Správca uverejnil končený rozvrh výťažku v OV č. 27/16 zo dňa 10.02.2016. Zástupca veriteľov schválil predložený
rozvrh. Zápisnica bola uverejnená v OV č. 45/16 zo dňa 07.03.2016. Následne správca vyzval veriteľov na
oznámenie čísla účtu za účelom zaslania rozvrhu výťažku.
Veriteľ Prvá stavebná poisťovňa, a.s. oznámila správcovi, že jej pohľadávka zanikla splnením. Z uvedeného dôvodu
správca vyhotovil doplnenie rozvrhu výťažku o sumu 208,01 € pomerne medzi veriteľov.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedení veritelia s uvedením výšky výťažku, ktorý patrí veriteľom zo sumy 208,01 €.
Por. č.

Veriteľ
Názov

Prihlásené

Uznané

Výťažok

1.

Babják Marek

143 058,07 €

143 058,07 €

133,23 €

2.

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

6 836,27 €

5 838,78 €

5,44 €

3.

Hreha Ladislav Ing.

22 173,54 €

22 173,54 €

20,65 €

4.

Orange Slovensko, a.s.

1 377,68 €

1 376,03 €

1,28 €

5.

DRAŽOBNÍK, s.r.o.

57 468,07 €

0,00 €

Poznámka

vzal späť
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6.

Prvá stavebná poisťovňa, a.s.

1 478,22 €

0,00 €

pohľadávka zanikla

7.

Intrum Justitia Slovakia, s.r.o.

698,12 €

698,12 €

0,65 €

8.

Intrum Justitia Slovakia, s.r.o.

769,20 €

769,20 €

0,72 €

9.

Slovenská konsolidačná, a.s.

214,40 €

214,40 €

0,20 €

10.

Slovenská konsolidačná, a.s.

101,79 €

101,79 €

0,09 €

11.

SPP, a.s.

682,56 €

0,00 €

12.

Spoločná pokladnica, a.s.

49 149,99 €

49 131,85 €

45,75 €

284 007,91 €

223 361,78 €

208,01 €

nepodal žalobu

K009315
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Kontúrová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Terézie Vansovej 3444/14, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2k/7/2016 - S 1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2k/7/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu IBAN: SK31 7500 0000 0040 2300 9110 bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Marián Pataj, správca

K009316
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Niroslava Bojnanská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehota 569, 951 36 Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/71/2015 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 25.04.2016

Okresný súd Nitra
31K/71/2015
Iné zverejnenie

Ing. Mária Budniková, správca úpadcu Miroslava Bojnanská, nar.12.04.1969, bytom Lehota 569, 951 36 Lehota,
adresa kancelárie správcu Mariánska 6, 949 01 Nitra, č. mobilu 0908 682180, č.konkurzného konania 31K/71/2015
Zápisnica z konania 1. schôdze veriteľov dňa 15.04.2016 sp.zn 31K/71/2015
Dátum a čas konania:

15.04.2016, 11,00 hod.

Miesto konania:

Kancelária správcu Mariánska 6, 949 01 Nitra

Program:

1. Prezentácia
2. Otvorenie
3.Správa o činnosti SKP do konania 1. schôdze veriteľov
4. Voľba zástupcu veriteľov- § 106 ZKR
5 . Hlasovanie schôdze veriteľov o výmene správcu - §36 ZKR
6. Záver

Prítomní:

Ivan Podsedlý
951 43 Jelšovce č. 253
ČOP SL 221050
Ing. Mária Budniková-SKP

K bodu 1. Pred otvorením schôdze prebehla prezentácia prítomných, pričom prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú
súčasť tejto zápisnice.
K bodu 2: Schôdzu veriteľov otvoril správca o 11,00 hod. a skonštatoval, že schôdza veriteľov je uznášaniaschopná,
nakoľko je prítomný 1 veriteľ, oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať.
K bodu 3: Správca oboznámil veriteľa s vykonanými úkonmi odo dňa vyhlásenia konkurzu do konania 1. schôdze
veriteľov, ktoré sa týkali zisťovania majetku úpadcu, vypracovania a zisťovania prihlásených pohľadávok veriteľov
a zverejňovania v OV.
K bodu 4: Súd uznesením otvoril malý konkurz, pretože bol vyhlásený na fyzickú osobu, nepodnikateľa. V malom
konkurze volí schôdza veriteľov namiesto veriteľského výboru jedného zástupcu veriteľov-§ 107 ods.2 ZKR. Návrhy
na zástupcu veriteľov predkladá predseda schôdze spomedzi prítomných nezabezpečených veriteľov, oprávnených
na schôdzi veriteľov hlasovať, postupne od nezabezpečeného veriteľa s najvyšším počtom hlasov. Vychádza sa
z celkového počtu hlasov 144 352 bez pohľadávok veriteľov, ktorí svoju prihlášku doručili správcovi po termíne na
prihlasovanie pohľadávok ( §28 ods.3 ZKR). Správca predložil návrh na voľbu zástupcu veriteľov veriteľa
s najvyšším počtom hlasov - 94 282 . Ivan Podsedlý , 951 43 Jelšovce č. 253, ČOP SL 221050.
Za hlasovalo

1

Proti

0

Zdržal sa hlasovania

0

Následne bolo prijaté uznesenie č. 1:
Za zástupcu veriteľa bol zvolený Ivan Podsedlý , 951 43 Jelšovce č. 253, ČOP SL 221050.
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K bodu 5: Do pôsobnosti 1. schôdze veriteľov patrí rozhodovanie o výmene správcu. O výmene správcu rozhodujú
prítomní veritelia, oprávnení na schôdzi veriteľov hlasovať. Vychádza sa z celkového počtu hlasov 144 352.
Výmenu správcu schváli trojštvrtinová väčšina hlasov všetkých prítomných veriteľov, oprávnených na schôdzi
hlasovať, čo predstavuje 101 046 počtu hlasov.
Predseda schôdze v súlade s ust.§ 36 ZKR vyzval zástupcu veriteľov, aby podal návrh na výmenu správcu.
Zástupca veriteľov nepodal návrh na výmenu správcu.
Za hlasovalo:

1

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania:

0

Následne bolo prijaté uznesenie č.2 :
Schôdza veriteľov potvrdzuje vo funkcii správcu Ing. Máriu Budnikovú.
K bodu 6: Správca ukončil schôdzu veriteľov o 11,30 hod.
Po skončení schôdze správca zvolal 1. schôdzu zástupcu veriteľov.
Zapísala: Ing. Mária Budniková

K009317
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Bojnanská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehota 569, 951 36 Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/71/2015 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/71/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Ing. Mária Budniková, správca úpadcu Miroslava Bojnanská, nar.12.04.1969, bytom Lehota 569, 951 36 Lehota,
adresa kancelárie správcu Mariánska 6, 949 01 Nitra, č. mobilu 0908 682180, č.konkurzného konania 31K/71/2015
Zápisnica z konania 1. schôdze zástupcu veriteľov dňa 15.04.2016 sp.zn 31K/71/2015
Dátum a čas konania:

15.04.2016, 11,30 hod.

Miesto konania:

Kancelária správcu Mariánska 6, 949 01 Nitra

Program:

1. Otvorenie
2. Rôzne
3. Záver
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Ivan Podsedlý
951 43 Jelšovce č. 253
ČOP SL 221050
Ing. Mária Budniková-SKP

1. Správca privítal novozvoleného zuástupcu veriteľov a oboznámil ho, že podľa § 38 ods. 2 ZKR je toto zasadnutie
uznášaniaschopné.
Správca podal správu o doterajšej činnosti SKP.
Bolo prijaté uznesenie č. 1: zástupca veriteľov berie na vedomie správu o stave konkurzného konania.
2. Za účelom rýchlosti a hospodárnosti konania sa zástupca veriteľov a správca dohodli na e-mailovej komunikácii,
kde týmto spôsobom budú podávané správy, žiadosti správcu , záväzné pokyny a stanoviská zástupcu veriteľov.
3. Správca poďakoval zástupcovi veriteľov za účasť a o 10,45 schôdzu ukončil.
Zapísala: Ing. Mária Budniková SKP

K009318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Temkovitz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 747/4, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice-Šaca
Spisová značka správcovského spisu: S1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/34/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

VEC : Konečný rozvrh všeobecnej podstaty

VŠEOBECNÁ ČASŤ
Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 26.01.2015 sp.zn.: 30K/34/2014 bolo začaté konkurzné konanie proti
dlžníkovi: Anton Temkovitz, nar. 20.9.1962, trvale bytom Rastislavova č. 747/4, 004 01 Košice. Predmetné
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 20/2015 zo dňa 30.01.2015.Okresný súd Košice I Uznesením
zo dňa 11.06.2015 č. k.: 30K/34/2014 ustanovil dlžníkovi správcu Ing. Petra Duhoňa, so sídlom kancelárie
Učňovská 1, 040 15 Košice-Šaca.

Podľa ustanovenia § 40 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej v texte len ako „ZKR“/: „Správca počas konkurzu vykonáva
správu majetku podliehajúceho konkurzu, speňažuje majetok podliehajúci konkurzu a z výťažku zo speňaženia
tohto majetku v súlade s týmto zákonom uspokojuje veriteľov úpadcu a vykonáva aj ďalšie práva a povinnosti v
priebehu konkurzu v súlade s týmto zákonom.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Úplný súpis majetku všeobecnej podstaty Úpadcu, vrátane výťažku zo speňaženia priradeného k jednotlivým
súpisovým zložkám je nasledovný:

Ku dňu zostavenia tohto rozvrhu boli do súpisu zapísané nasledovné peňažné pohľadávky spočívajúce v
príjmoch úpadcu v rozsahu, v akom podliehajú konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR

Príjem úpadcu za obdobie 03/2015-04/2016 v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa ust. §72 ods. 2 Zákona
č.7/2005 Z.z. : 1.267,84 €.

Nespotrebovaná časť preddavku :

Príjmy celkom :

311,55 €

1.579,39 €

1. ROZVRHOVÁ ČASŤ

Suma prijatých peňažných prostriedkov do všeobecnej podstaty od začatia konkurzu do dňa zostavenia tohto
rozvrhu je 1.579,39 €

V priebehu konkurzného konania boli prihlásené pohľadávky štyroch veriteľov. Správca zistil pohľadávky 4 veriteľov.

Do zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate boli v predmetnom konkurznom konaní v súlade s ustanovením
§ 87 ods. 2 ZKR zapísané nasledovné pohľadávky proti všeobecnej podstate:

Zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate:

Poradie

Druh pohľadávky

výška pohľadávky
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

49

Obchodný vestník 78/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

1.

Odmena správcu do konania 1. schôdze veriteľov

811,06 €

2.

Odmena správcu v zmysle § 20 ods 2

15,21 €

3.

Bankové a notárske poplatky v konkurze

98,00 €

4.

Poštovné náklady

18,00 €

5.

Kancelárske potreby

19,00 €

6.

Cestovné náklady správca

79,80 €

7.

telekomunikačné služby

11,00 €

Deň vydania: 25.04.2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu

1.052,07 €

K odmene z výťažku si správca pripočítal daň z pridanej hodnoty.

Konečný rozvrh výťažku:

Výťažok celkom :

1.579,39 €

Pohľadávky proti všeobecnej podstate

1.052,07 €

Výťažok po odpočítaní pohľadávok proti podstate

527,35 €

Veriteľ

Zistená suma

Broniševský Vladimír

500,-

0,5428

2,86

Hlawiczková Adriana

800,-

0,8686

4,58

98,5886

519,91

Slovenská konsolidačná a.s.

90.803,47

% podiel

uspokojenie v €

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

50

Obchodný vestník 78/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.04.2016

V zmysle § 101 ZKR Správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a určuje lehotu 20
dní odo dňa zverejnenia na jeho schválenie.

V Košiciach 20.04.2016 Ing. Peter Duhoň, správca

K009319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Jana Haraslínová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 3, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Juraj Tatara
Sídlo správcu:
Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/38/2012 S1144
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/38/2012
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Na základe udeleného súhlasu veriteľského výboru, správca vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu Ing.
Jana Haraslínová, rod. Gavurová, nar. 07.09.1971, Moyzesova 3, Stupava, položku por. č. 8 - iná majetková
hodnota “Vyrovnací podiel v spoločnosti INTER - PARTNER, s.r.o., IČO: 31426417” v hodnote 6638,78 €
Ing. Juraj Tatara, správca

K009320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Horová v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovniankova 6, 851 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Michalská bašta 12, 940 54 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 4K/2/2014-S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/2/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo súpisovej zložky: 15
Druh súpisovej zložky: iná majetková hodnota- peňažné prostriedky- zrážky zo mzdy
Opis súpisovej zložky: zrážky zo mzdy uskutočnené a vyplatené zamestnávateľom za obdobie od 30.2.2016 do
20.4.2016
Spoluvlastnícky podiel: 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
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Súpisová hodnota majetku: 337,38 EUR
Deň zápisu: 20.4.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: §67 ods. 1 písm. a) ZKR –majetok patriaci úpadcovi
Dôvod sporného zápisu:
Osoba, v prospech ktorej svedčia pochybnosti sporného zápisu:

Číslo súpisovej zložky: 16
Druh súpisovej zložky: iná majetková hodnota- peňažné prostriedky- plnenie doplnkovou dôchodkovou poisťovňou
Opis súpisovej zložky: plnenie doplnkovou dôchodkovou poisťovňou DDS Tatra banky, a.s. za obdobie od
30.2.2016 do 20.4.2016
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 26,00 EUR
Deň zápisu: 20.4.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: §67 ods. 1 písm. a) ZKR –majetok patriaci úpadcovi
Dôvod sporného zápisu:
Osoba, v prospech ktorej svedčia pochybnosti sporného zápisu:

Číslo súpisovej zložky: 17
Druh súpisovej zložky: iná majetková hodnota- peňažné prostriedky- kreditný úrok na bežnom účte
Opis súpisovej zložky: kreditný úrok na bežnom účte, Tatra banka, a.s.. za obdobie od 30.2.2016 do 20.4.2016
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 0,08 EUR
Deň zápisu: 20.4.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: §67 ods. 1 písm. a) ZKR –majetok patriaci úpadcovi
Dôvod sporného zápisu:
Osoba, v prospech ktorej svedčia pochybnosti sporného zápisu:

K009321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Tibor Kraščenič v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopanická 62/42, 949 07 Nitra - Janíkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Michalská bašta 12, 940 54 Nové Zámky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 32K/14/2014-S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/14/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo súpisovej zložky majetku: 4
Druh súpisovej zložky: iná majetková hodnota- peňažné prostriedky- kreditný úrok na bežnom účte
Opis súpisovej zložky: kreditný úrok na bežnom účte, Tatra banka, a.s.. za obdobie do 20.4.2016
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 0,51 EUR
Deň zápisu: 20.4.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: §67 ods. 1 písm. a) ZKR –majetok patriaci úpadcovi
Dôvod sporného zápisu:

K009322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Rezník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Turíčkou 3906/14, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14. 3. 1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M.
Sídlo správcu:
SNP 19, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 1K/49/2015 S1615
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/49/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisnej položky majetku: Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou za mesiac marec 2016 vo výške 44,03 Eur.
Súpisová hodnota majetku: 44,03 EUR.
Dňa 15.04.2016
JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M., správca

K009323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Táková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Adyho 2969/32, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31. 12. 1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M.
Sídlo správcu:
SNP 19, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 2K/17/2015 S1615
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/17/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Typ súpisnej položky majetku: Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou za mesiac marec 2016 vo výške 151,04 Eur.
Súpisová hodnota majetku: 151,04 Eur.
Dňa 14.04.2016
JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M., správca

K009324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Daniela Kopolovcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradbová 11, 040 01 Košice - Straré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 058 536
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/60/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/60/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu týmto oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu, so sídlom na Hviezdoslavovej 6 v Košiciach, v úradných hodinách od 8:00 hod. do 11:30 hod.
a od 13:00 hod. do 15:30 hod. v pracovných dňoch. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
možno podávať písomne na adresu kancelárie správcu, príp. e-mailom na adresu konres@konres.sk.
KONRES k.s., Mgr. Richard Petrov, komplementár

K009325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Lehocká
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švábska 6725/43, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.4.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/85/2015 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/85/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Správca (zvolávateľ):

Ing. Eva Orbanová

Dátum konania:

19. 4. 2016

Miesto konania:

Kancelária správcu, Slovenská 69, 080 01 Prešov

Doba konania:

11.30 hod. – 12.00 hod.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Eva Orbanová, správca
Zástupca veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, SR,
IČO: 35 724 803, zast. Mgr. Martinou Vaculčíkovou na základe
plnomocenstva

Program:

1/ Prezentácia a otvorenie zasadnutia
2/ Podanie správy o činnosti správcu
3/ Rôzne, záver

K bodu 1:

Prezentácia a otvorenie zasadnutia

1.1 Správca pred otvorením zasadnutia skonštatoval, že na zasadnutie zástupcu veriteľov v pôsobnosti
veriteľského výboru sa dostavil zástupca veriteľov. Správca zároveň uviedol, že podpis správcu a zástupcu veriteľov
na zápisnici zo zasadnutia bude tvoriť aj prezenčnú listinu z predmetného zasadnutia.

1.2 Schôdzu otvoril správca.
Správca konštatuje, že zasadnutie zástupcu veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru bolo zvolané v súlade s
ustanovením § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“).

K bodu 2:

Podanie správy o činnosti správcu

Správca úpadcu podal správu o svojej doterajšej činnosti.
Zároveň informoval, že súpis majetku bol zverejnený v obchodnom vestníku.

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zástupca veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru berie na vedomie správu o činnosti správcu.

K bodu 3:

Rôzne, záver

Správca informoval o tom, že úpadca podal návrh na svoje oddlženie.

Správca bude zástupcu veriteľa priebežne informovať o všetkých nových skutočnostiach.

.

Zasadnutie ukončené o 12.00 hod.

Ing. Eva Orbanová, správca

EOS KSI Slovensko, s.r.o., zástupca veriteľov, zast. Mgr. Martina Vaculčíková

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K009326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Demján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žihárec 99, 925 83 Žihárec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/11/2016 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/11/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu: Stanislav Demján,
narodený 15.2.1978, bytom Žihárec 99, 925 83 Žihárec, Slovenská republika, (ďalej len "úpadca"), oznamujem,
že Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 31K/11/2016 zo dňa 11.04.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu v Nitre bolo zverejnené dňa 15.04.2016 v Obchodnom vestníku SR č.
72/2016 pod číslom K008605 a nadobudlo právoplatnosť dňa 16.04.2016.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: Ing. Ladislav Bódi, Mariánska 6, 949
01 Nitra, Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68
Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 31K/11/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a
musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná
prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho
práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Prihláškou možno
uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len
"podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR). Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže
byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku,
pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju
zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze
neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho
obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však
uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska
centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou
starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo pohľadávku v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky
musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§
29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako
na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sana tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prerokovať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES)
č.1346/2000 z 29. mája 2000.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee
of the debtor Stanislav Demján, narodený 15.2.1978, bytom Žihárec 99, 925 83 Žihárec, Slovenská republika,
Slovak Republic (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the
District Court Nitra, No. 31K/11/2016 dated on 11th of April 2016 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt's estate. This resolution of the District Court was published on 15th of April 2016, number 72/2016,
K008605.
The bankruptcy procedure was declared as of date 16th of April 2016. According to the Act No. 7/2005 Coll.
Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge
their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims
in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy
trustee to the address: Ing. Ladislav Bódi, Mariánska 6, 949 01 Nitra. In one copy creditors lodge their claims to the
Okresný súd Nitra (District Court Nitra), Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovak Republic, to the No. 31K/11/2016. Should
creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered
receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put
into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal after
the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The registration
has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application must be
submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of
the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional claim must
be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the establishment of the
claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and
fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§
29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in
currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the
National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec.
5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered
to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§
28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to
the fulfilment of the condition (hereinafter only as "conditional claim"); the rights connected to the conditional claim is
the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional
claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation
and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the
bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the
bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied
in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the
rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably
satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured
claim in the basic registration period, his security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he
has the right against the affected property to handing over that, what the affected property in this consequence was
enriched, whereby such right can be alleged against affected property as claim against property, which will be
satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the
documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a
statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not
accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be
attached an expert report determining the sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken
into consideration (§ 29 sec. 7 BRA). The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the
company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak
republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits
without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list
of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court
determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege
the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall
negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later delivered
objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which
the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion.
The submission, which does not fulfil the objections of bias will not be taken into consideration; in this case the
matter will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This notice refers to the creditors
who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the
Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
V Nitre dňa 19.04.2016
In Nitra, on 19th of April 2016

Ing. Ladislav
Ing. Ladislav Bódi, trustee

Bódi,

správca

K009327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Demján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žihárec 99, 925 83 Žihárec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/11/2016 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/11/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 11.04.2016, spisová značka 31K/11/2016-84 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS SR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS SR
zn. S 1154 bol ustanovený za správcu dlžníka Stanislav Demján, narodený 15.2.1978, bytom Žihárec 99, 925 83
Žihárec, Slovenská republika. Toto uznesenie bolo zverejnené dňa 15.04.2016 v Obchodnom vestníku SR č.
72/2016 pod číslom K008605 a nadobudlo právoplatnosť dňa 16.04.2016.
V zmysle § 85 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení správca oznamuje, že
dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do správcovského spisu v
kancelárii správcu na adrese Mariánska 6, 949 01 Nitra, a to v čase stránkových hodín v pracovných dňoch od 8:00
hod do 14:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo telefonicky v
čase stránkových hodín na telefónnom čísle 0905 584688.
V Nitre, dňa 19.04.2016

Ing. Ladislav Bódi, správca

K009328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Salva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 65/2, 951 61 Čifáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1974
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 32K/52/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/52/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Doplnenie/aktualizácia súpisu majetku oddelenej podstaty
V obchodnom vestníku č. 9/2016 bol zverejnený súpis majetku oddelenej podstaty vo veci Úpadcu: Radoslav Salva,
nar.: 26.11.1974, Nová 65/2, 951 61 Čifáre.
Týmto doplňujem súpis majetku oddelenej podstaty o nasledovné údaje:
Označenie zabezpečeného veriteľa:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 601/B
Súpisová hodnota Nehnuteľnosti: 41.300,- EUR
Opis zabezpečovacieho práva:
Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo, prány dôvod vzniku: Zmluva o zriadení záložného práva k
nehnuteľnostiam a Mandátna zmluva zo dňa 14.09.2012. Záložné právo vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností,
číslo vkladu: V - 5609/12, vklad povolený Správou katastra Nita, dňa 04.10.2012, právne účinky vkladu nastali dňa
04.10.2012.
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 6
Označenie tretej osoby a dôvod zapísania majetku tretej osoby do súpisu:
Andrea Škvareninová, nar.: 28.06.1974, Družstevná 14, 951 35 Veľké Zálužie
Dôvod zapísania majetku tretej osoby do súpisu majetku oddelenej podstaty:
Predmetom záložného práva podľa vyššie uvedenej Záložnej zmluvy sú nehnuteľnosti, ktoré sú vo výlučnom
vlastníctve Andrey Škverninovej, nar.: 28.06.1974, bytom Družstevná 14, 951 35 Veľké Zálužie
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár
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K009329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PC - Trend s.r.o. Trebišov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Svobodu 2366/5, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 342 113
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ingrid Kovalčuková
Sídlo správcu:
Čajakova 1, 040 01 Košice - Staré mesto
Spisová značka správcovského spisu: 31K/59/2015-S1588
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/59/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Oznámenie o doplnení súpisu všeobecnej konkurznej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
V súlade s ustanovením § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje doplnenie novej súpisovej zložky majetku súpisu všeobecnej konkurznej podstaty.

Por. č.: 6
Identifikačné číslo: VP -06
označenie: peňažná pohľadávka
Súpisová hodnota majetku: 338,73 eur
POZNÁMKA: bez poznámky
Opis súpisovej zložky majetku: daňová pohľadávka (preplatok na DPH)
Povinný subjekt: Daňový úrad Košice, pobočka Trebišov

V Košiciach, dňa 20.04.2016

JUDr. Ingrid Kovalčuková
správca

K009330
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Mošať
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na pažiti 1472/6, 908 41 Šaštín-Stráže
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.2.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/35/2015/SKP
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/35/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Zápisnica zo zasadnutia 1. schôdze veriteľov úpadcu Anton Mošať,
nar. 23.02.1989,ktorá sa konala dňa 18.04.2016 v Trnave podľa pozvánky uverejnenej 23.2.2016 v Obchodnom
vestníku č. 36/2016
Prítomní: A/veritelia
1.Consumer Finance Holding, a.s.Kežmarok, zastúpená Mgr. Lucia Jakubec Hámorová
2. Poštová banka, a.s.Bratislava, zastúpená Mária Zavodnovová
B/ správca – Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.;C/ úpadca – nikto
Pripravené podklady správcom:
1/ prezenčná listina 2/hlasovacie lístky 3/výpisy z BÚ
4/správcovský spis 5/Zoznam pohľadávok
Program a zápis rokovania:
k bodu 1 – OTVORENIE;Prezentácia zúčastnených sa ukutočnila do 13.00.hod. podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí
nedeliteľnú súčasť tejto zápisnice. Schôdze sa zúčastnili 2 veritelia. Schôdzu otvoril o 13.01. hod. jej zvolávateľ –
správca konkurznej podstaty, predseda schôdze.Oboznámil prítomných , že podľa § 35 ods. 3 ZKR je konanie
schôdze uznášaniaschopné, podľa predloženej podpisovej listiny, pretože sú prítomní 2 veritelia s počtom 6 478
hlasov (vyjadrené v zaokr. €), t.j. 55,74 % hlasov z uznaných pohľadávok s hlasovacím právom. Informoval, že
schôdza bola riadne zvolaná dľa § 34 ods. 4 ZKR. Rokovanie bude vedené podľa zverejneného programu.
Predsedajúci oboznámil prítomných veriteľov aj s rozsahom hlasovacích práv. Na schôdzu boli správcom pripravené
obligatórne dokumenty, Správcovský spis, Konečné zoznamy pohľadávok vrátane Súhrnného prehľadu pohľadávok
a hlasovacích lístkov, Súpis majetku, ktoré tvoria súčasť tejto zápisnice a budú, alebo sú založené v súdnom, resp.
správcovskom spise.
k bodu 2 – SPRÁVA SPRÁVCU O VÝVOJI KONKURZU A STAVE MAJETKU;Správca oboznámil prítomných
o vykonaných činnostiach a úkonoch odo dňa vyhlásenia konkurzu (OV č. 7/2016 zo dňa 13.1.2016) do dňa konania
1. schôdze veriteľov, ktoré sa týkali zisťovania majetku úpradcu, záväzkov úpadcu, spracovania Zoznamu
pohľadávok, stavu odporovateľných úkonov a zhotoveného Súpisu majetku, ktorý bol zverejnený dňa 15.3 .2016
v OV č. 51/2016.Uznesenie č. 1: Schôdza veriteľov berie na vedomie predloženú správu správcu o činnosti správcu
a o stave konkurzného konania;Hlasovanie za: 6 478 hlasov, proti: 0, zdržal sa: 0
Uznesenie č. 2: Schôdza veriteľov schvaľuje navrhnutý spôsob speňažovania majetku správcom, a to: Dôsledne
revidovať všetky príjmy úpadcu, zabezpečovať exekúciu mzdy;Hlasovanie za: 6 478 hlasov, proti: 0, zdržal sa: 0
k bodu 3 – INFORMÁCIA O ZISTENÝCH A POPRETÝCH POHĽADÁVKACH VERITEĽOV;Správca oboznámil
prítomných veriteľov o vypracovaní Zoznamu pohľadávok veriteľov, ktorý bol odovzdaný na OS Trnava dňa
24.3.2016. Celkový stav doteraz takto uznaných pohľadávok v konkurze u 7 veriteľov je 23 482,05. Popreté neboli
správcom žiadne prihlášky, avšak preradená do poradia 25d (podmienené pohľadávky) bola jedna prihláška Ing.
Antona Mošaťa vo výške 11 861,42 € (25d);Schôdza veriteľov po vyzvaní správcu nepripomienkovala Zoznam
pohľadávok.
k bodu 4 – ROZHODOVANIE O VÝMENE SPRÁVCU PODĽA § 36 ZKR;Správca v súlade s ust. § 36 ZKR vyzval
veriteľov oprávnených na schôdzi hlasovať, na predloženie návrhu na výmenu správcu. Nebol predložený žiadny
návrh a tak nebolo vyhlásené žiadne hlasovanie.
k bodu 5 – VOĽBA ZÁSTUPCU VERITEĽOV;Správca navrhol za zástupcu veriteľov Consumer Finance Holding,
a.s. Kežmarok, na čo bolo po hlasovaní prijaté
Uznesenie č. 3: Schôdza veriteľov schvaľuje do funkcie zástupcu veriteľov veriteľa Consumer Finance Holding a.s.,
Kežmarok.;Hlasovanie za: 6 478 hlasov, proti: 0, zdržal sa: 0
k bodu 6 – Rôzne, ZÁVER;Zápis vyhotovil a prečítal predsedajúci a poučil veriteľov na základe jeho zverejnenia
v OV o možných námietkách a zároveň o štandardnom uplatnení nárokov veriteľov na súde. Iné pripomienky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v OV o možných námietkách a zároveň o štandardnom uplatnení nárokov veriteľov na súde. Iné pripomienky
neboli. Predsedajúci poďakoval za účasť prítomným veriteľom.
Zapísal: Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca

V Trnave 18.4.2016

K009331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Weizer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie hraničiarov 4A/2581, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/38/2015 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
S 1535
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto ako správca
konkurznej podstaty úpadcu Marek Weizer, nar. 4.12.1984, bytom Nám. hraničiarov 2581/4A, 851 03 Bratislava
oznamujem, že do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka veriteľa: Union zdravotná poisťovňa, a.s.,
Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava, doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, v celkovej výške
918,47 €.

K009332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Soľár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podjavorinskej 3405/22, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4K/10/2015 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/10/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zmena súpisu majetku podstát v súlade s ust. § 76 ods. 3 ZKR
Súpis všeobecnej podstaty
súp. zložka majetku č. 1 – iná majetková hodnota: peňažná hotovosť vo výške 1036,- €
súp. zložka majetku č. 2 - iná majetková hodnota: časť príjmu úpadcu za december 2015 vo výške 463,41,- €
súp. zložka majetku č. 3 - iná majetková hodnota: časť príjmu úpadcu za január 2016 vo výške 407,71,- €
súp. zložka majetku č. 4 - iná majetková hodnota: časť príjmu úpadcu za február 2016 vo výške 407,71,- €
súp. zložka majetku č. 5 - iná majetková hodnota: peňažná hotovosť vo výške 664,- €

JUDr. Vladimír Šatník, správca
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K009333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Hrbko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palúčanská 616/73, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1985
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 3K/3/2014 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/3/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Pavol Hrbko, bytom Palúčanská 616/73, 031 01
Liptovský Mikuláš, nar.: 12.06.1985, týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších
zmien oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky, ktoré boli správcovi doručené po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty:
P.č. Veriteľ
1
2

CASPER
s.r.o.
CASPER
s.r.o.

Sídlo
UNION Olivova 948/6,
republika
UNION Olivova 948/6,
republika

Istina
Praha,

Česká

Praha,

Česká

Úroky

Úroky
omeškania

z Náklady
uplatnenia

z Celková
suma

3 471,43 €1 452,24 €771,32 €

997,73

6 692,72 €

185,03 €

25,02 €

254,37 €

44,32 €

Prvá arbitrážna k.s., správca
Ing. Vojtech Švantner, komplementár

K009334
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Števčaťová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Wuppertálska č. 9, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1967
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 26K/6/2016 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/6/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY

POZEMKY
P. č. Číslo parcely
1.

Druh pozemku

Výmera v m2 LV č. Štát, Obec, Kat. územie

C KN 3755/101 Zastavané plochy a nádvoria 784

Spoluvlast. podiel Hodnota v €

2752 SR, Košice – Sídlisko KVP, Grunt 1372/100000

Spolu súpisová hodnota:

200,- €
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STAVBY
P. č.

Postavená na pozemku par.
Popis stavby
č.

2.

C KN 3755/101

Súpis. č.LV č.

Byt č. 5, vchod 9, 3.
1407
podlažie

Podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu:

2503

Štát, Obec,
vchodu

Kat.

územie,. Spoluvlast.
podiel

SR, Košice – Sídlisko KVP,
1/1
Grunt

Hodnota
€

v

67.800,-

1372/100000

Spolu súpisová hodnota:

67.800,- €

Sporný zápis: K vyššie uvedeným súpisovým zložkám majetku (por. č. 1 a 2) sa zapisuje poznámka sporného
zápisu z dôvodu, že zapísaný majetok je predmetom nevyporiadaného BSM. Sporný zápis svedčí v prospech osoby
Vladimír Števčať, nar. 28.08.1964, bytom Wuppertálska 9, Košice.
Deň sporného zápisu: 20.04.2016
·
·

Deň zapísania majetku do súpisu majetku:
Dôvod zapísania majetku do súpisu oddelenej podstaty:

20.04.2016
§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K009335
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B.O.S. Slovakia, a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 810 807
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/4/2013 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/4/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. správca úpadcu: B. O. S. Slovakia, a. s., so sídlom Boženy
Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 35 810 807, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10452/P, týmto podľa ustanovenia § 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že zostavil zoznam
pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka č.: 2257/B (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“). Zároveň Správca oznamuje svoj zámer zostaviť čiastkový
rozvrh výťažku oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa.
Podľa § 96 ods. 3 ZKR je veriteľský výbor, Zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti
podstate, 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.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca
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K009336
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Utľak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stálicová 1478/3, 04001 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1965
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 26K/11/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/11/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 8, 040 01 Košice, zn. správcu: S1731, správca
úpadcu: Michal Utľak, nar. 08.09.1965, bytom Stálicová 1478/3, 040 01 Košice oznamuje, že účastníci konania
môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Pribinova 8, 040 01 Košice v
pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 15:00 hod..
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421 45 52 40 200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K009337
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AKVAEXPRES spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holičská 27, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 335 221
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/41/2014 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/41/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 30.10.2014, č. k.: 3K/41/2014-84, ktoré nadobudlo právoplatnosť
a vykonateľnosť dňa 6.11.2014, a ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 212/14 zo dňa 5.11.2014 bol na
majetok úpadcu – AKVAEXPRES spol. s r.o. v konkurze, IČO: 17 335 221, sídlo: Holíčska 27, vyhlásený konkurz.
Zároveň som bol ustanovený do funkcie správcu. Predmetné uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 212/14 zo dňa 5.11.2014 a nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa
6.11.2015.

V zmysle § 92 ods. 1 písm. d) a ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, za
primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v platnom znení vo veci speňaženia
majetku patriaceho do oddelenej podstaty úpadcu vyhlasujem dražbu a zverejňujem nasledovné oznámenie
o dražbe:

Dražobník a navrhovateľ:

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
zn. správcu: S 459
správca úpadcu

AKVAEXPRES spol. s r.o. v konkurze
IČO: 17 335 221
sídlo: Holíčska 27, 851 01 Bratislava

Miesto konania dražby:
Notársky úrad JUDr. Marta Pavlovičová,
Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava

Dátum konania dražby:

10.5.2016

Čas otvorenia dražby:

10,00 hod.

Opakovaná dražba:

áno – VI. kolo

Predmet dražby:

nehnuteľnosť – nebytový priestor

a. nehnuteľnosť, zapísané na liste vlastníctva č. 2668, vedenom Okresným úradom Bratislava,
nachádzajúca sa v katastrálnom území Petržalka, obec: BA – m. č. Petržalka, okres: Bratislava V:

·

nebytový priestor č. 2-1, nachádzajúci sa na prízemí, vchod: A, stavby so súp. č. 1016, druh stavby: iná
budova, popis: STAVBA, stavba postavená na pozemku s par. č. 1603, o výmere 1.053 m2 druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, parcela registra “C“ a na pozemku s par. č. 1604, o výmere 709 m2, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, parcela registra (právny vzťah k pozemku s par. č. 1603 a 1604 je
evidovaný na LV č. 1748) a spoluvlastnícky podiel prislúchajúci k predmetnému nebytovému priestoru na
spoločných častiach a zariadeniach domu (stavba so súp. č. 1016) o veľkosti 75174/399460 k celku.

Nebytový priestor, patriaci do oddelenej podstaty úpadcu bol zverejnený v obchodnom vestníku č. 25/15 zo
dňa 6.2.2015. Zmena súpisovej hodnoty súpisovej zložky majetku úpadcu zapísanej do oddelenej podstaty
pod č. 1 bola zverejnená v obchodnom vestníku č. 103/2015 zo dňa 2.6.2015.

titul nadobudnutia:

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

67

Obchodný vestník 78/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.04.2016

Kúpa V-60/02 zo dňa 15.1.2002 a Dohoda o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva V-1261/03 zo dňa
10.4.2003

poznámky:

·
·
·
·
·
·

Rozhodnutie Hlavného mesta SR Bratislava č.1/11/220691-22/57/680315 zo dňa 27.07.2011 o zriadení
daňového záložného práva na NPč.1 na prízemí, vchod A, P-2029/11;
Daňové záložné právo v prospech Daňový úrad Bratislava V na NP č. 1 na prízemí, vchod A, podľa
rozhodnutia č. 604/340/183370/11/3977/Mel zo dňa 28.11.2011, P-3787/11.,
Daňové záložné právo v prospech Hlavné mesto SR Bratislava na nebytový priestor č.1, prízemie, vchod A,
podľa rozhodnutia č.1/12/211288-22/57/680315 zo dňa 18.07.2012, P-2210/12,
Rozhodnutie Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č.1/13/218501-22/57/680315 zo dňa
10.07.2013 o zabezpečení daňového nedoplatku zriadením záložného práva na NPč.1 na prízemí, vchod A,
P-2475/13,
Daňové záložné právo v prospech Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava na nebytový priestor č.1
na prízemí, vchod A, podľa rozhodnutia č. 1/14/221019-22/57/680315 zo dňa 22.7.2014, vykonateľné dňa
22.7.2014, právoplatné dňa 20.8.2014, P-2534/14.,
Poznamenáva sa začatie konkurzu na majetok spoločnosti AKVAEXPRES spol. s r.o., (IČO 17335221) na
nebytový priestor č. 2-1/prízemie, vchod A a nehnuteľnosť patrí do súpisu oddelenej podstaty úpadcu podľa
uznesenia sp. zn.: 3K/41/2014, právoplatné dňa 6.11.2014, P-280/15

ťarchy:
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Rozhodnutie Hlavného mesta SR Bratislavy č. j. OMDP/98/2006/57 vykonateľné dňa 23.11.2006 a
právoplatné dňa 22.11.2006 o zriadení záložného práva na nehnuteľnosť nebytový priestor č. č. 2-1,
prízemie, vchod A, podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu 75174/399460, stavba so súp. č.
1016, ktorým sa zakazuje nakladať s nehnuteľnosťou zo dňa 16.08.2006 - Z-2104/2006;
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného
Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava, IČO: 30 807 484 na na nebyt. priestor č. 1/ prízemie ,vchod A,
podľa EX 537/07zo dňa.5.12.2007,súd.exekútor Vladimír Podešla, Z-13344/07;
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nebytový priestor č.
2/1, vchod A, prízemie, podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu 75174/399460 podľa EX
536/2007 zo dňa 05.12.2007 (súdny exekútor Vladimír Podešla), Z-13296/07;
Exekučné záložné právo v prospech Mestská časť Bratislava - Petržalka (IČO: 603 201) na nehnuteľnosť
NP č. 2/1, prízemie, vchod A, podľa exekučného príkazu č. EX 13681/08 zo dňa 27.5.2009 (súdny exekútor
JUDr. Pavel Halás). Z-5747/09;
Daňové záložné právo v prospech Hlavné mesto SR Bratislava na nebytový priestor č.1, prízemie, vchod A,
podľa rozhodnutia č.1/09/211762-22/57/680315 zo dňa 11.09.2009, právoplatné dňa 14.10.2009,
Z-9870/09,Z-11450/09;
Rozhodnutie Hlavného mesta SR Bratislava č.1/11/220691-22/57/680315 zo dňa 27.07.2011 o zriadení
daňového záložného práva na NPč.1 na prízemí, vchod A, právoplatné dňa 24.08.2011, Z-13749/11;
Daňové záložné právo v prospech Daňový úrad Bratislava V na NP č. 1 na prízemí, vchod A, podľa
rozhodnutia č. 604/340/183370/11/3977/Mel zo dňa 28.11.2011, vykonateľné dňa 11.12.2011, právoplatné
dňa 27.12.2011, Z-22033/11;
Daňové záložné právo v prospech Hlavné mesto SR Bratislava na nebytový priestor č.1, prízemie, vchod A,
podľa rozhodnutia č.1/12/211288-22/57/680315 zo dňa 18.07.2012, Z-12371/12;
Daňové záložné právo v prospech Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava na nebytový priestor č.1,
prízemie, vchod A, podľa rozhodnutia č.č.1/13/218501-22/57/680315 zo dňa 10.07.2013, Z-13238/13;
Daňové záložné právo v prospech Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava na nebytový priestor č.1
na prízemí, vchod A, podľa rozhodnutia č. 1/14/221019-22/57/680315 zo dňa 22.7.2014, vykonateľné dňa
22.7.2014, právoplatné dňa 20.8.2014, Z-15372/14;
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Opis stavu, v akom sa predmet dražby nachádza: podrobný opis predmetu dražby sa nachádza v znaleckom
posudku č. 15/2015 zo dňa 23.3.2015 vypracovaným znaleckou organizáciou FINDEX s.r.o. so sídlom Čajkova 21,
811 05 Bratislava, zapísaná v zozname znaleckých organizácii vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej
republiky v Bratislave, ev. č. 900266, spracovateľ: Ing. Peter Skákala, PhD., znalec z odboru stavebníctvo.

Nebytový priestor č. 2-1, prízemie vchod A, sa nachádza v prevádzkovom objekte na prvom nadzemnom podlaží,
ktorý má celkom tri nadzemné podlažia. Stavba súpisné číslo 1016 na Holíčskej ulici 27 v Bratislave, je samostatne
stojací objekt v susedstve radového bytového domu s obchodnou terasou a garážami, postavená na pozemku
s parcelným číslom 1603 a 1604, v k. ú.: Petržalka, pričom vlastníkom predmetných pozemkov je Hlavné mesto
Slovenskej republiky Bratislava a dané pozemky ako ani spoluvlastnícky podiel k nim nie sú zaradené do súpisu
oddelenej podstaty úpadcu a preto nie sú ani speňažované v rámci predmetnej dražby. Objekt má viacero vstupov
z vonkajšieho prostredia do jednotlivých prevádzok (nebytových priestorov). Stavba je založená na základoch zo
železobetónu, nosné zvislé a vodorovné konštrukcie sú železobetónové prefabrikované, s plochou strechou
s fóliovou krytinou, vnútorné schodiská sú železobetónové. Fasáda z ulice je v časti prízemia obložená keramickým
obkladom (kabrince), ďalšie podlažia majú tradičnú cementovú drsnú omietku, bielej farby bez ozdobných prvkov.
Okná a vonkajšie dvere sú hliníkové alebo oceľové pôvodné so zdvojeným zasklením. Vnútorné vybavenie
a povrchové úpravy sú rôzne, reštaurácia, potraviny, skladové priestory, a iné). Objekt je napojení na mestské
inžinierske siete – vodovod, kanalizácia, diaľkové vykurovanie, elektriku a plyn.

Nebytový priestor sa nachádza na prvom nadzemnom podlaží (prízemí) objektu, skladá z viacerých miestností
s celkovou podlahovou plochou 751,74 m2. Podlahové plochy jednotlivých miestností a príslušenstva sú
špecifikované vo vyššie uvádzanom znaleckom posudku. Dražený nebytový priestor bol ku dňu jeho ohliadky zo
strany znaleckej organizácie v zlom technickom stave, ktorý neumožňuje jeho okamžité užívanie (poškodené
inštalácie, vybúrané podlahy, omietky, nefunkčné technické zariadenia ...). Do niektorých miestností zateká
zrážková voda z nadľahlej poškodenej terasy (plochej strechy) pred potravinami na druhom nadzemnom podlaží.
Jednotlivé konštrukčné časti stavby a nebytového priestoru sú v štandardnom vyhotovení, ktoré zodpovedá úrovni
komplexnej bytovej výstavby z osemdesiatych rokov, bez zariadenia kuchyne. Ďalšie užívanie nehnuteľností
nebude možné bez vykonania významných stavebných úprav, dotýkajúcich sa nielen interiéru nebytových
priestorov, ale aj spoločných konštrukcií celého objektu.

Prevádzkový objekt, v ktorom sa nebytový priestor nachádza, bol daný do užívanie v roku 1986 pre účely sídliskovej
predajne potravín, reštaurácie a práčovne. Životnosť prefabrikovenej stavby, čiastočne poškodenej v dôsledku
viditeľne zanedbanej údržby a opráv, bez vykonaného technického zhodnotenia (uličná fasáda, okná, dvere, strecha
...).

Súčasťou nebytového priestoru je aj vnútorné vybavenie: vodovodné, kanalizačné, teplovodné, plynové a elektrické
rozvody a prípojky, slúžiace tomuto priestoru.

Spoločnými časťami domu sú: základy domu, obvodové múry, vchody, chodby, schodiská, priečelia, strecha,
vodorovné a zvislé nosné konštrukcie a izolačné konštrukcie, elektrické rozvodne.

Spoločnými zariadeniami domu sú: bleskozvod, komíny, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické a plynové
prípojky a rozvody.
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Predmet dražby sa speňažuje nasledovne:

·

nebytový priestor sa speňažuje ako celok,

Hodnota predmetu dražby: hodnota predmetu dražby bola určená v znaleckom
posudku 15/2015 zo dňa 23.3.2015 vypracovaným znaleckou organizáciou
FINDEX s.r.o. so sídlom Čajkova 21, 811 05 Bratislava, zapísaná v zozname
znaleckých organizácii vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky
v Bratislave, ev. č. 900266, spracovateľ: Ing. Peter Skákala, PhD., znalec z odboru
stavebníctvo pre dražený nebytový priestor a to na sumu 165.000,- Eur.

Danie predmetu dražby je oslobodené od dane z pridanej hodnoty.

Najnižšie podanie:

57.750,- Eur

Minimálne prihodenie:

500,- Eur

Dražobná zábezpeka:

17.325,- Eur

Možnosť zníženie najnižšieho podania:

nie

Spôsob zaplatenia dražobnej zábezpeky: bankovým prevodom alebo vkladom na účet dražobníka vedený v VÚB,
a.s., IBAN: SK57 0200 0000 0034 5122 5456, variabilný symbol: IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo
rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa, popis: ZÁBEZPEKA – NEB. PRIES. a to tak, aby zábezpeka bola pripísaná
na účet najneskôr do otvorenia dražby; dražobná zábezpeka môže byť zložená aj vo forme notárskej úschovy
alebo bankovej záruky; dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom a ani
v hotovosti.

Spôsob preukázania zaplatenia dražobnej zábezpeky:
1. originálom dokladu preukazujúcim vklad/prevod dražobnej zábezpeky na účet správcu vykonaný tak, aby
zábezpeka bola pripísaná na uvedenom účte najneskôr do otvorenia dražby;
2. originálom notárskej zápisnice o zložení dražobnej zábezpeky;
3. originálom listiny preukazujúcej poskytnutie bankovej záruky;

Neúspešným účastníkom dražby bude dražobné zábezpeka vrátená bezhotovostným prevodom na účet
bezodkladne po skončení dražby a oznámení čísla bankového účtu správcovi.
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Úspešným vydražiteľom sa stane ten, kto urobil najvyššie podanie. Ak urobí niekoľko účastníkov dražby súčasne
rovnaké podanie v rámci toho istého vyvolania a ak nebolo urobené vyššie podanie, rozhodne licitátor žrebom o
tom, komu z nich príklep udelí. Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny dosiahnutej
vydražením.

Spôsob úhrady ceny: úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením po odpočítaní zaplatenej
zábezpeky bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet správcu vedený vo VÚB, a.s., IBAN: SK57 0200
0000 0034 5122 5456, variabilný symbol: IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o
nepodnikateľa) tak, aby bola na daný účet pripísaná do 15 dní od skončenia dražby.

Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby:

V zmysle § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení ak sa speňažuje
majetok tvoriaci oddelenú podstatu, speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva okrem
zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby, ktoré je v skoršom poradí ako zabezpečovacie právo, ktoré
zabezpečuje záväzok úpadcu.

V zmysle § 30 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v platnom znení práva osôb vyplývajúce z
vecných bremien viaznucich na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho práva dražbou.
Predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením príklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú
vydražením predmetu dražby v ustanovenej lehote; to neplatí v prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k
spoluvlastníckemu podielu.

Upozornenie: Upozorňujú sa všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať
najneskôr do začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia.

Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných
dražbách v platnom znení a dostavila sa s cieľom urobiť podanie.

Obhliadka predmetu dražby:
Ohliadka predmetu dražby je možná po predchádzajúcom telefonickom dohovore na t. č.: 0903 442 975 alebo
e-mailovom dohovore so správcom na: office@patent-iurist.sk .

Vyzývam účastníkov dražby, aby sa dostavili do priestorov, v ktorých bude prebiehať dražba minimálne 30 minút
pred jej začatím z dôvodu zisťovania totožnosti, overenia zloženia dražobnej zábezpeky a zapísania do zoznamu
účastníkov dražby.

Účastníkom dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zákona č. 527/2002 Z. z. o
dobrovoľných dražbách v platnom znení a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi:
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1. Doklad o zložení dražobnej zábezpeky;
2. Doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas);
3. Ak ide o právnickú osobu, úradne osvedčený výpis z registra, v ktorom je zapísaná, nie starší ako jeden
mesiac, z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra);
4. V prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom - splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, z ktorého bude jasne a výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v
mene zastúpeného na dobrovoľnej dražbe;
5. Čestné vyhlásenie účastníka dražby, že nie je osobou, vylúčenou z dražby;

Osvedčujúci notár:

JUDr. Marta Pavlovičová, Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava

Nadobudnutie vlastníctva:

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

Po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby dostane vydražiteľ dve vyhotovenia osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice.

Dražobník po zaplatení ceny predmetu dražby zašle jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice
spolu s potvrdením o zaplatení bez zbytočného odkladu príslušnej správe katastra.

Predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej
zápisnice a doloženie totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať
zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník
predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve
vyhotovenia dostane vydražiteľ.

Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.

Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania
predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s
predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a
zodpovednosť za škodu vydražiteľ.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v platnom znení:

V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných
dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť
dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu
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dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu
okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu
alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa
osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.

Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa § 21 odseku 2 zákona o dobrovoľných dražbách, je povinná oznámiť
príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.

Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa § 21 odseku 2 zákona o dobrovoľných dražbách sú
navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa §21 odseku 2 zákona
o dobrovoľných dražbách.

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.

V Bratislave, dňa 19.4.2016

navrhovateľ a dražobník:

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
správca úpadcu
AKVAEXPRES spol. s r.o. v konkurze
IČO: 17 335 221
sídlo: Holíčska 27, 851 01 Bratislava

K009338
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SVENTEX s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 12, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 528 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/45/2014-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/45/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Oznam o zapísaní do zoznamu pohľadávok podľa § 28 ods. 3 ZKR
V konkurznej veci úpadcu, a to SVENTEX s.r.o. so sídlom Nábrežná 12, Nové Zámky, IČO: 36 528 561, ktorá vec je
vedená pred Okresným súdom Nitra pod č.k. 31K/45/2014 oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa:
Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005
por. č. 1: istina - 342,69 eur

spolu 342,69 eur

por. č. 2: istina - 2763,12 eur

spolu 2763,12 eur

ktoré pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok.

JUDr. Suchanová Vlasta, správca

K009339
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Utľak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stálicová 1478/3, 04001 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1965
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 26K/11/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/11/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.
mája 2000 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000 of
29th May 2000 on insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Michal Utľak, nar.
08.09.1965, bytom Stálicová 1478/3, 040 01 Košice (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme, že na majetok Úpadcu bol
Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 29.03.2016, sp. zn. 26K/11/2016, uverejnenom v Obchodnom vestníku
č. 64/2016 zo dňa 05.04.2016 vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bola ustanovená spoločnosť LawService
Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 8, 040 01 Košice, zn.správcu: S1731 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Michal Utľak, born on 08.09.1965, Stálicová 1478/3, 040 01 Košice, our duty is to inform you, that the District Court
in Košice I dated 29.03.2016, No. 26K/11/2016, and promulgated in the Commercial bulletin No. 64/2016 from
05.04.2016 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed LawService Recovery, k.s.,
Pribinova 8, 040 01 Košice as the trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act
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bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act
as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; therwise it will not be
taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
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prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
V Košiciach, 06.04.2016
In Košice, 06.04.2016
LawService Recovery, k.s., správca úpadcu
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt

K009340
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Slabejová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podvysoká 170, 023 57 Podvysoká
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1983
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 5K/4/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/4/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Alena Slabejová, bytom Podvysoká 170, 023 57
Podvysoká, nar.: 19.03.1983,(do 04.01.2011 podnikajúci pod obchodným menom: Alena Slabejová – IN EUROPE,
s miestom podnikania: 023 57 Podvysoká 170, IČO: 44845014) týmto oznamuje, že nahliadnuť do správcovského
spisu je možné v kancelárii správcu na adrese:
Prvá arbitrážna k.s.,
Horné Rakovce 1447
039 01 Turčianske Teplice,
v úradných hodinách: pondelok - piatok od 08.00-12.00 hod a od 13.00-15.00 hod.

Termín nahliadnutia je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0910 790 006, prípadne elektronicky na
info@prvaarbitrazna.sk.

Prvá arbitrážna k.s., správca úpadcu
Ing.Vojtech Švantner, komplementár

K009341
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Legát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojkovce 39, 053 61 Vojkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajakova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/46/2015 S 1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/46/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Zasadnutie správcu so zástupcom veriteľov
Martin Legát, nar. 14.05.1976, Vojkovce 39, 053 61 Vojkovce sp.zn 31K/46/2015
Miesto konania: Čajakova 5, Košice
Termín konania: dňa 20.04.2016 Začiatok konania:13,30 hod.
Prítomní:
1. Consumer Finance Holding , a.s. 216 hlasov
V zastúpení:

podpis:..................................

2. JUDr. Erika Šimová, správca,

podpis:...............................
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Program:
1/Otvorenie
2/ Správa o činnosti správcu
3/ Záväzný pokyn na speňažovanie majetku všeobecnej podstaty
4/ Záver
K bodu 1/
Schôdzu otvoril a viedol zástupca veriteľov.
K bodu 2/
Správca informoval zástupcu veriteľov o stave konkurzu. Majetok podliehajúci konkurzu je zabezpečený. Podľa
doterajšieho zistenia správcu úpadca iný majetok nemá, ako je zapísaný vo všeobecnej podstate .
K bodu 3/
Správca požiadal zástupcu veriteľov o uloženie záväzného pokynu ohľadom speňažovania majetku všeobecnej
podstaty podľa predneseného návrhu.
Uznesenie č. 1.
Zástupca veriteľov v konkurze úpadcu Martin Legát, nar. 14.05.1976, Vojkovce 39, 053 61 Vojkovce č.k.
31K/46/2015 ukladá správcovi konkurznej podstaty záväzný pokyn na speňažovanie majetku zverejnený v OV
239/2015 dňa 14.12.2015
102. opis: osobné motorové vozidlo Peugeot Partner
VIN: VF32FKFXE60063079
Rok výroby: 1997
Stav tachometra: nezistený km
Stav opotrebovanosti: opotrebované
Farba: šedá metalíza
Vlastníctvo úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota: 600 EUR
Formou ponukového konania podľa § 92 ods. 1 písm. d/ ZKR v 1. Kole ponukového konania za 100% súpisovej
hodnoty, v ďalších kolách za najvyššiu ponúknutú cenu so súhlasom zástupcu veriteľov.
SKP verejné ponukové konanie zverejní v OV a na inzertných portáloch AUTOVIA.sk, AUTOBAZAR.sk
Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk
v kancelárii správcu, pričom o otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše zápisnicu, ktorú odošle príslušnému
orgánu a požiada ho udelenie súhlasu na predaj víťazovi ponukového konania. Ostatné podmienky ponukového
konania si určí správca konkurznej podstaty.

Uznesenie č. 2.
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Zástupca veriteľov v konkurze úpadcu Martin Legát, nar. 14.05.1976, Vojkovce 39, 053 61 Vojkovce č.k.
31K/46/2015 ukladá správcovi konkurznej podstaty záväzný pokyn na speňažovanie majetku zverejnený v OV
239/2015 dňa 14.12.2015 - pozemky v podielovom spoluvlastníctve úpadcu nasledovne:
Správca v súlade s § 93 ods. 1 ZKR písomnou výzvou adresovanou podielovým spoluvlastníkom, vyzve
oprávnených z predkupného práva s tým, že ak oprávnení nevyužijú predkupné právo do 60 dní od zverejnenia
výzvy v Obchodnom vestníku a na úradnej tabuli príslušného obecného úradu, na takéto predkupné právo správca
nebude prihliadať.
Kúpna cena spoluvlastníckeho podielu úpadcu bude v súpisovej hodnote.
V prípade márneho uplynutia lehoty na uplatnenie predkupného práva podielovými spoluvlastníkmi správca požiada
zástupcu veriteľov o uloženie záväzného pokynu ohľadom spôsobu speňažovania predmetného majetku.

K bodu 4/
Zástupca veriteľov a správca sa dohodli, že podklady k záväznému pokynu ako aj správy o činnosti správcu bude
správca predkladať zástupcovi veriteľov na jeho emailovú adresu : lhamorova°cfh.sk.
Zástupca veriteľov poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie veriteľského výboru o 14.00 hod .ukončil.
..........................................
zástupca veriteľov

K009342
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomíra Hráčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plavecký Štvrtok 470, 900 68 Plavecký Štvrtok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 636 571
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Osvald
Sídlo správcu:
Kominárska 2-4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/40/2014 S1362
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/40/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
z písomného hlasovania členov veriteľského výboru

Úpadca: Ľubomíra Hráčková, 900 68 Plavecký Štvrtok 470, IČO: 32636571, č.k. 3K/40/2014
Správca: Mgr. Filip Osvald, so sídlom Kominárska 2- 4, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S1362
Spisová značka správcovského spisu: 3K/40/2014 S1362
Spisová značka súdneho spisu Okresného súdu Bratislava: 4R/1/2014

Dátum a čas konania:

12.4.2016 o 15:30 hod.
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Program:
1. Otvorenie; 2. Uloženie záväzného pokynu pre správcu na speňaženie hnuteľného majetku zapísaného do
všeobecnej podstaty úpadcu, zverejneného v OV č. 19/2015 ; 3. Záver.

Prítomní:
1. predseda veriteľského výboru: Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 841 05 Bratislava, osobne
neprítomný, na účely uznášaniaschopnosti v zmysle ust. § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. prítomný – písomné
hlasovanie zo dňa 7.4.2016 číslo: 67414/OSP I/2016
2. člen veriteľského výboru: Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 841 05 Bratislava na základe
Plnomocenstva Daňového úradu Bratislava, osobne neprítomný, na účely uznášaniaschopnosti v zmysle ust. § 38
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. prítomný – písomné hlasovanie zo dňa 7.4.2016 číslo: 67422/OSP I/2016
3. člen veriteľského výboru: Sociálna poisťovňa ústredie, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484,
osobne neprítomný, na účely uznášaniaschopnosti v zmysle ust. § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. prítomný –
písomné hlasovanie zo dňa 12.4.2016

Ad 1.:
Správca Úpadcu listom zo dňa 24.3.2016 požiadal veriteľský výbor o uloženie záväzného pokynu na speňaženie
hnuteľného majetku zapísaného do všeobecnej podstaty úpadcu, zverejneného v OV č. 19/2015 formou verejného
ponukového konania, v súlade s § 92 ods. 1 písm. d) ZKR po jednotlivých súpisových položkách majetku.
Slovenská konsolidačná, a.s., ako predseda VV, sa stotožnila s návrhom správcu a predložila veriteľskému výboru
nasledovné uznesenie na hlasovanie:

„Veriteľský výbor v konkurznom konaní úpadcu Ľubomíra Hráčková, IČO: 32636571, ktoré je vedené Okresným
súdom Bratislava I pod sp. zn.: 3 K 40/2014, u k l a d á správcovi konkurznej podstaty: Mgr. Filipovi Osvaldovi, so
sídlom kancelárie Kominárska č. 2-4, 831 04 Bratislava, záväzný pokyn na speňaženie hnuteľného majetku
zapísaného do všeobecnej podstaty úpadcu, zverejneného v OV č. 19/2015 zo dňa 29.1.2015 formou verejného
ponukového konania, v súlade s § 92 ods. 1 písm. d) ZKR po jednotlivých súpisových položkách majetku. Predaj sa
uskutoční za najvyššiu ponúknutú cenu so súhlasom príslušného orgánu, za podmienok uvedených v návrhu
správcu zo dňa 24.3.2016. V prípade neúspešnosti predaja, správca následne zrealizuje opakované kolo za
rovnakých podmienok. Predaj majetku bude zverejnený aj online na portáloch Autobazar.EU a AUTOVIA.SK.“

Predsedovi VV boli doručené podania jednotlivých členov veriteľského výboru.
Hlasovanie:
ZA: 2 hlasy
·
·

SK, a.s.
SK, a.s. v zastúpení DÚ Bratislava na základe Plnomocenstva

PROTI: 1 hlas
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Sociálna poisťovňa

ZDRŽAL SA: 0 hlasov

Ad 2.:
Na základe uvedeného veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie:

„Veriteľský výbor v konkurznom konaní úpadcu Ľubomíra Hráčková, IČO: 32636571, ktoré je vedené Okresným
súdom Bratislava I pod sp. zn.: 3 K 40/2014, u k l a d á správcovi konkurznej podstaty: Mgr. Filipovi Osvaldovi, so
sídlom kancelárie Kominárska č. 2-4, 831 04 Bratislava, záväzný pokyn na speňaženie hnuteľného majetku
zapísaného do všeobecnej podstaty úpadcu, zverejneného v OV č. 19/2015 zo dňa 29.1.2015 formou verejného
ponukového konania, v súlade s § 92 ods. 1 písm. d) ZKR po jednotlivých súpisových položkách majetku. Predaj sa
uskutoční za najvyššiu ponúknutú cenu so súhlasom príslušného orgánu, za podmienok uvedených v návrhu
správcu zo dňa 24.3.2016. V prípade neúspešnosti predaja, správca následne zrealizuje opakované kolo za
rovnakých podmienok. Predaj majetku bude zverejnený aj online na portáloch Autobazar.EU a AUTOVIA.SK.“

Ad
Zápisnica skončená a podpísaná v Bratislave dňa 12.4.2016 o 16.00 hod.

3.:

Zápisnicu vyhotovil predseda veriteľského výboru: Slovenská konsolidačná, a.s.

Za správnosť: Anna Lišková
Prílohy:
1. podanie zo dňa 7.4.2016 spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. predsedu veriteľského výboru
2. podanie zo dňa 7.4.2016 spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. v zastúpení DÚ Bratislava na základe
Plnomocenstva, ako člena veriteľského výboru.
3. podanie zo dňa 12.4.2016 od Sociálnej poisťovne, ako člena veriteľského výboru.

K009343
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Slabejová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podvysoká 170, 023 57 Podvysoká
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1983
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 5K/4/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/4/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu: Alena Slabejová, bytom
Podvysoká 170, 023 57 Podvysoká, Slovenská republika, dátum narodenia: 19.03.1983, (ďalej aj ako len „Úpadca“),
Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Žilina, spis. zn.: 5K/4/2016 zo dňa 11.04.2016, bol vyhlásený
konkurz na majetok Úpadcu a naša spoločnosť, Prvá arbitrážna k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Horné
Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 795 364, bola ustanovená do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené
uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 73/2016 zo dňa 18.04.2016.

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
Žilina, proc. no. 5K/4/2016, dated on 2016 April 18th bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s
assets:
Alena Slabejová, Podvysoká 170, 023 57 Podvysoká, Slovak republic, date of birth: 19th of March 1983, and
our company Prvá arbitrážna k.s., seat of the office: Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice,
company identification No.: 36 795 364 was appointed to the function of bankruptcy trustee. The
abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 73/2016 dated
on April 18th 2016.

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina nadobudlo právoplatnosť dňa 19.04.2016 Tohto dňa bol vyhlásený konkurz
na majetok Úpadcu.

This resolution of the District Court Žilina became valid on April 19th 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 Prvá arbitrážna k.s., so
sídlom správcovskej kancelárie Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, Slovenská republika. V jednom
rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovenská republika.

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.

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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 administrator to the
address Prvá arbitrážna k.s., seat of the office: Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, Slovak
Republic. Creditor shall lodge their claims in one original also to the Okresný súd Žilina (District Court
Žilina) Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak Republic.

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 lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim.

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 administrator.

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.

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

This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.

Prvá arbitrážna k.s., správca úpadcu/Debtor´s bankruptcy trustee
Ing. Vojtech Švantner, komplementár spoločnosti/unlimited partner

K009344
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kostelník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 16, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/7/2015 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/7/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Iná majetková hodnota
V zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie 03/2016.
Súpisová hodnota majetku a mena: 47,47 €

V Nitre, dňa 20.04.2016
JUDr. Marek Ďuran, správca

K009345
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NOVOSEDLÍK Slovakia s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chotárna 41, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 537 098
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/32/2014 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/32/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty
ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca úpadcu NOVOSEDLÍK Slovakia s.r.o., so sídlom:
Chotárna 41, 949 01 Nitra, IČO: 36 537 098 v zmysle § 96 ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti
podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty. Do zoznamu
pohľadávok proti podstate je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Hollého 10, 949 01 Nitra každý
pracovný deň od 09:00 hod do 12:00 hod. a od 13.00 do 16:00, po predchádzajúcom e-mailovom nahlásení sa na
elektronickej adrese info@insolvency.sk.
Správca týmto zároveň oznamuje aj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Veriteľský výbor a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia
oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive
namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom
tlačive, a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada
V zmysle § 96 ods.4 ZKR sa námietkou poradia pohľadávky proti podstate rozumie aj námietka, že pohľadávka proti
podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradené do zoznamu alebo že má byť zaradená do
zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nitra 18.04.2016
ADVO INSOLVENCY, k.s.,
Mgr. Linda Kuchárová, komplementár

K009346
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cycle s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 85, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 879 501
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K 79/2015 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 79/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA

Číslo Popis

1

Deň
zapísania
Dôvod zapísania majetku do súpisu
majetku do
súpisu

Register, v ktorom sa eviduje

zapísaná v registri ochranných
Kombinovaná,
známok vedenom Úradom
individuálna čiernobiela
priemyselného vlastníctva Slovenskej
platná Ochranná známka
republiky, číslo zápisu 208101,
č. zápisu: 208101
20.4.2016
dátum zápisu 14.12.2004, číslo
EKOTREND MYJAVA
prihlášky 581-2003, dátum podania
PRODUKT ČISTEJ
prihlášky 10.03.2003, dátum platnosti
PRÍRODY
do 10.03.2023, právny stav - platná

Deň
vylúčenia
majetku zo
súpisu

zápis v registri ochranných známok
vedenom Úradom priemyselného
vlastníctva Slovenskej republiky,
číslo zápisu 208101, dátum zápisu
14.12.2004, číslo prihlášky
581-2003, dátum podania prihlášky
10.03.2003, dátum platnosti do
10.03.2023, právny stav - platná

Dôvod
vylúčenia
majetku zo
súpisu

-

pokračovanie tabuľky
Zabezpečovacie právo

Podrobný opis
zabezpečovacieho práva s
uvedením ich poradia

Podrobný opis a výška
zabezpečenej pohľadávky
zabezpečenej týmto
zabezpečovacím právom

Hodnota zapisovaného
Odkaz na príslušný Označenie zabezpečeného majetku určená
zápis v zozname
veriteľa zabezpečenej
odhadom správcu
pohľadávok
pohľadávky

-

-

-

-

100 000,00 €
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K009347
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cycle s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 85, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 879 501
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K 79/2015 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 79/2015
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Zabezpečeného veriteľa: GB management, a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
746
Uvedená oddelená podstata zabezpečeného veriteľa GB management, a.s., Slavníkova 2357/9, Praha –
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82 746, bola vyhotovená s poukazom na ust. § 76 ods. 1 ZKR (tretia časť vety
za bodkočiarkou), pričom táto pohľadávka zabezpečeného veriteľa GB management, a.s. - por. č. 4/G-1,
vedená v Zozname pohľadávok pod č. 2, je ku dňu vyhotovenia súpisu sporná (sa nepovažuje za zistenú).
HNUTEĽNÉ VECI
Inv. Číslo /
ušné číslo

Číslo Popis

Deň
Mesiac a
Stav
Spoluvlastnícky zapísania
rok
opotrebovanosti podiel
majetku do
výroby
súpisu

Dôvod
zapísania
majetku do
súpisu

Deň
vylúčenia
majetku zo
súpisu

Dôvod
vylúčenia
majetku zo
súpisu

1

prekopávač kompostu 004

-

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

2

sušička na liečivé
rastliny

-

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

006
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3

rezačka bylín RKZ 250 007

-

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

4

malotraktor UNI MT 8 008

-

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

5

sadzač liečivých rastlín 009

-

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

6

plečka pasívna prútová 010

-

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

7

traktor RS Eichler

011

-

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

8

čistiaci stroj CVS

012

-

-

1/1

20.4.2016

-

-

-
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9

závlahový systém

023

-

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

10

dopravník ŠD114

025

-

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

11

rozmetadlo streup

035

-

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

12

lúpačka špaldy

036

-

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

13

stroj na cestoviny LaP 051

-

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

14

stroj na výrobu
cestovín

-

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

051/a
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15

studňa

063

-

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

16

oplotenie dvora

064

-

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

17

cesty asfaltové

065

-

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

18

vysokozdvižný vozík
Toyota TONERO
02-8FGF 15 (LPG)
výrobné číslo 30105

066

-

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

19

vodovodná prípojka

069

-

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

20

elektrické rozvody

071

-

-

1/1

20.4.2016

-

-

-
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21

Hovädzí dobytok
Charolais

SK43380851

-

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

22

Hovädzí dobytok
Charolais

SK140017303 -

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

23

Hovädzí dobytok
Charolais

SK140046303 -

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

24

Hovädzí dobytok
Charolais

SK319723303 -

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

25

Hovädzí dobytok
Charolais

SK319773303 -

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

26

Hovädzí dobytok
Charolais

SK638625303 -

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

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

91

Obchodný vestník 78/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.04.2016

27

Hovädzí dobytok
Charolais

SK638630303 -

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

28

Hovädzí dobytok
Charolais

SK638651303 -

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

29

Hovädzí dobytok
Charolais

SK800210507 -

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

30

Hovädzí dobytok
Charolais

SK800210511 -

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

31

Hovädzí dobytok
Charolais

SK800210526 -

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

32

Hovädzí dobytok
Charolais

SK800210532 -

-

1/1

20.4.2016

-

-

-
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33

Hovädzí dobytok
Charolais

SK800210547 -

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

34

Hovädzí dobytok
Charolais

SK800420659 -

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

35

Hovädzí dobytok
Charolais

SK800420661 -

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

36

Hovädzí dobytok
Charolais

SK800420663 -

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

37

Hovädzí dobytok
Charolais

SK800555596 -

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

38

Hovädzí dobytok
Charolais

SK800827104 -

-

1/1

20.4.2016

-

-

-
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39

Hovädzí dobytok
Charolais

SK800827107 -

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

40

Hovädzí dobytok
Charolais

SK800827118 -

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

41

Hovädzí dobytok
Charolais

SK800827122 -

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

42

Hovädzí dobytok
Charolais

SK800886415 -

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

43

Hovädzí dobytok
Charolais

SK800886432 -

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

44

Hovädzí dobytok
Charolais

SK800886434 -

-

1/1

20.4.2016

-

-

-
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45

Hovädzí dobytok
Charolais

SK800886442 -

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

46

Hovädzí dobytok
Charolais

SK800886444 -

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

47

Hovädzí dobytok
Charolais

SK800886446 -

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

48

Hovädzí dobytok
Charolais

SK800886455 -

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

49

Hovädzí dobytok
Charolais

SK800886466 -

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

50

Hovädzí dobytok
Charolais

SK800886469 -

-

1/1

20.4.2016

-

-

-
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51

Hovädzí dobytok
Charolais

SK800886485 -

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

52

Hovädzí dobytok
Charolais

SK801017012 -

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

53

Hovädzí dobytok
Charolais

SK801017029 -

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

54

Hovädzí dobytok
Charolais

SK801017055 -

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

55

Hovädzí dobytok
Charolais

SK801017096 -

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

56

Hovädzí dobytok
Charolais

SK801377949 -

-

1/1

20.4.2016

-

-

-
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SK801377969 -

-

1/1

20.4.2016

Deň vydania: 25.04.2016

-

-

-

pokračovanie tabuľky
Zabezpečovacie právo
Podrobný opis
Číslo
zabezpečovacieho práva s
uvedením ich poradia

Podrobný opis a výška
zabezpečenej pohľadávky
zabezpečenej týmto
zabezpečovacím právom

Hodnota
Odkaz na
zapisovaného
príslušný zápis Označenie zabezpečeného
majetku určená
v zozname
veriteľa zabezpečenej pohľadávky
odhadom správcu
pohľadávok

1

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 2.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha –
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

2

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 2.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
2 000,00 €
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha –
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

3

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 2.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 500,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

Zmluva o zriadení záložného Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
práva k hnuteľným veciam zo a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname

4 000,00 €

zabezpečená pohľadávka
zapísaná v Zozname pohľadávok
pod č. 2, veriteľa GB management,
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práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 2.
poradí

a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha –
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

5

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 2.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 200,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

6

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 2.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 60,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

7

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 2.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha –
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

2 000,00 €

8

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 2.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha –
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

1 000,00 €

9

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 2.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
1 000,00 €
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha –
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

4

4 000,00 €

zabezpečená pohľadávka
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10

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 2.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
1 000,00 €
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha –
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

11

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 2.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
1 000,00 €
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha –
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

12

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 2.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 500,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

13

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 2.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
2 000,00 €
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha –
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

14

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 2.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
2 000,00 €
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha –
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

15

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 2.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha –
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746
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16

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 2.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha –
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

17

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 2.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha –
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

18

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 2.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
15 000,00 €
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha –
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

19

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 2.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha –
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

20

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 2.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha –
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

21

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 1.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 850,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746
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22

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 1.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 850,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

23

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 1.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 850,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

24

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 1.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 850,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

25

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 1.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 850,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

26

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 1.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 850,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

27

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 1.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 850,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746
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28

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 1.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 850,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

29

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 1.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 850,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

30

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 1.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 850,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

31

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 1.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 850,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

32

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 1.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 850,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

33

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 1.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 850,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746
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34

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 1.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 850,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

35

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 1.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 850,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

36

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 1.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 850,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

37

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 1.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 850,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

38

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 1.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 850,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

39

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 1.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 850,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746
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40

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 1.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 850,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

41

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 1.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 850,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

42

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 1.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 850,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

43

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 1.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 850,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

44

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 1.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 850,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

45

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 1.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 850,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746
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46

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 1.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 850,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

47

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 1.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 850,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

48

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 1.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 850,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

49

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 1.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 850,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

50

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 1.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 850,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

51

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 1.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 850,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
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Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
746

poradí

istina a príslušenstvo

52

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 1.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 850,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

53

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 1.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 850,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

54

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 1.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 850,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

55

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 1.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 850,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

56

Zmluva o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo
dňa 13.01.2014 zabezpečovacie právo v 1.
poradí

zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 850,00 €
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

57

zabezpečená pohľadávka
Zmluva o zriadení záložného Pohľadávka GB management,
Zapísaná v
zapísaná v Zozname pohľadávok
práva k hnuteľným veciam zo a.s., IČO: 289 82 746, uplatnená
Zozname
pod č. 2, veriteľa GB management,
dňa 13.01.2014 prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha – 850,00 €
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prihláškou pod por. č. 4/G-1, vo
pohľadávok pod a.s., Slavníkova 2357/9, Praha –
výške zabezpečenej pohľadávky č. 2
Břevnov PSČ 16900 IČO: 289 82
istina a príslušenstvo
746

850,00 €

K009348
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Kóša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Imeľ 946 52, 946 52 Imeľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1959
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/36/2015 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/36/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku:
č. 2: Iná majetková hodnota vo výške 51,03 EUR predstavujúca najvyššiu prípustnú časť zo mzdy úpadcu Július
Kóša za Február 2016 podliehajúcu konkurzu od zamestnávateľa DELTA SPED s.r.o., Jazerná 10/3, 945 01
Komárno, IČO: 36 564 753. Deň zápisu: 20.04.2016.
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Mgr. Linda Kuchárová, komplementár

K009349
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pozemné stavby Púchov, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoplukova 1733, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 629 733
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/6/2013 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/6/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
zo zasadnutia veriteľského výboru č. k. 28 K 6/2013
úpadca: Pozemné stavby Púchov, s.r.o., Svätoplukova 1733, PSČ: 020 01 Púchov, IČO: 31629733

Deň konania zasadnutia veriteľského výboru: 19.04.2016 o 15,00 hod – písomné hlasovanie

Prítomní:
1. predseda: Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava - písomné hlasovanie zo dňa 15.4.2016;
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1. predseda: Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava - písomné hlasovanie zo dňa 15.4.2016;
2. člen: IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica v zastúpení JUDr. Marián Karásek,
advokát - písomné hlasovanie zo dňa 15.4.2016
3. člen: JOVATECH s.r.o., Holubyho 2112/8, 915 01 Nové Mesto n/Váhom v zastúpení JUDr. Marián Karásek,
advokát - písomné hlasovanie zo dňa 15.4.2016
4. člen: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava - písomné hlasovanie zo dňa 19.4.2016

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie / neschválenie ponuky na odkúpenie pohľadávky úpadcu
3. Záver

ad 1) Otvorenie
V súlade s ust. §38 ods. 3 ZKR za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho
hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia
veriteľského výboru považujú za prítomných. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor je
uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní štyria z piatich piatich členov.

Správca zaslal listom zo dňa 29.03.2016 predsedovi VV záznam z vyhodnocovania ponúk v rámci V. kola
ponukového konania na predaj pohľadávok úpadcu a súčasne predložil jeho vyhodnotenie a požiadal VV o
schválenie / neschválenie predloženej ponuky na zasadnutí veriteľského výboru.

V súlade s § 38 ods. 2) ZKR prvá veta je veriteľský výbor uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho členov a
v súlade s § 38 ods. 2) ZKR tretia veta, na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.

ad 2) Schválenie / neschválenie ponuky na odkúpenie pohľadávky úpadcu

Slovenská konsolidačná, a.s. ako predseda VV zvolala emailom zo dňa 15.4.2016 hlasovanie veriteľského výboru a
zároveň navrhla ostatným členom veriteľského výboru, aby hlasovali za schválenie predloženého Uznesenia č. 1.
Predseda VV vyzval členov veriteľského výboru na hlasovanie per rollam najneskôr do termínu 19.4.2016, 15,00
hod.

Výsledok hlasovania – Uznesenie č. 1:
ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

Uznesenie č. 1: prijaté. Veriteľským výborom bolo schválené nasledovné Uznesenie č. 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

108

Obchodný vestník 78/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.04.2016

Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor ako príslušný orgán všeobecnej podstaty podľa § 82 ods. 1 písm. a) Zákona o konkurze a
reštrukturalizácii ukladá JUDr. Matúšovi Košarovi, správcovi úpadcu Pozemné stavby Púchov, s.r.o. v konkurze, so
sídlom Svätoplukova 1733, Púchov, IČO: 31 629 733 na základe žiadosti správcu zo dňa 29.03.2016 doručenej do
SK, a.s. dňa 7.4.2016 o schválení, resp. neschválení predloženej ponuky na odkúpenie pohľadávky úpadcu vo
všeobecnej podstate v piatom kole verejného ponukového konania - majetok úpadcu zapísaný v Obchodnom
vestníku č. 218/2013 zo dňa 12.11.2013 po zn. K020208, p. č. 127. Pohľadávka vzniknutá na základe Zmluvy o
dielo na zhotovenie stavby č. 2005/4, súpisová hodnota: 14.544,81 €, dlžník: TRIEF a.s. , Obrancov mieru 344/2,
018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 311 880 – súhlasí s predajom uvedenej pohľadávky Záujemcovi a za cenu,
ako je uvedené v Úradnom zázname z vyhodnocovania ponúk záujemcov v kancelárii SKP JUDr. Matúša Košaru
dňa 29.03.2016.

Ad 4) Záver
Program zasadnutia bol vyčerpaný. Predseda veriteľského výboru zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne
ju doručí správcovi a Okresnému súdu Trenčín.

Predseda VV zasadnutie VV ukončil.

Prílohy:

1. predseda: Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava - písomné hlasovanie zo dňa 15.4.2016;
2. člen: IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica v zastúpení JUDr. Marián Karásek,
advokát - písomné hlasovanie zo dňa 15.4.2016
3. člen: JOVATECH s.r.o., Holubyho 2112/8, 915 01 Nové Mesto n/Váhom v zastúpení JUDr. Marián Karásek,
advokát - písomné hlasovanie zo dňa 15.4.2016
4. člen: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava - písomné hlasovanie zo dňa 19.4.2016

V Bratislave, dňa 19.04.2016

Zápisnicu vyhotovil: predseda veriteľského výboru - Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO:
35 776 005

K009350
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cycle s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 85, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 879 501
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K 79/2015 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 79/2015
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: 25.04.2016

1K 79/2015
Súpis všeobecnej podstaty

HNUTEĽNÉ VECI

Číslo Popis

Dôvod
Mesiac a
Deň zapísania
Inv.
Stav
Spoluvlastnícky
zapísania
rok
majetku do
Číslo
opotrebovanosti podiel
majetku do
výroby
súpisu
súpisu

Dôvod
Deň vylúčenia
vylúčenia
majetku zo
majetku zo
súpisu
súpisu

1

Baliaca linka NEW
PROJECT mod. P 25F,
výrobné číslo 007/2013

076

2013

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

2

Kamenný mlyn (obilný)
ME700, výrobné číslo
2014/53

-

2014

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

3

Preosievačka múky
(príslušenstvo
kamenného mlynu),
výrobné číslo 2014/54

-

2014

-

1/1

20.4.2016

-

-

-

pokračovanie tabuľky
Zabezpečovacie právo

Podrobný opis
zabezpečovacieho práva s
uvedením ich poradia

Podrobný opis a výška
zabezpečenej pohľadávky
zabezpečenej týmto
zabezpečovacím právom

Hodnota zapisovaného
Odkaz na príslušný Označenie zabezpečeného majetku určená
zápis v zozname
veriteľa zabezpečenej
odhadom správcu
pohľadávok
pohľadávky

-

-

-

-

50 000,00 €

-

-

-

-

4 000,00 €

-

-

-

-

1 500,00 €
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K009351
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Žužová, JUDr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viničná 419, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomir Kollar
Sídlo správcu:
Levočska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/12/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/12/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Slavomír Kollár správca majetku úpadcu JUDr. Lucia Žužová, nar. 01.12.1974, Viničná 419, 093 01 Vranov
nad Topľou oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárií správcu, na adrese: Levočská
2, 080 01 Prešov v úradných hodinách počas pracovných dní od 07:00 do 13:00 hod.
Termín je potrebné vopred dohodnúť počas úradných hodín správcu a to buď telefonicky na čísle: 0915 88 55 11
alebo e-mailom: slavomir.kollar@gmail.com.

K009352
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Žužová, JUDr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viničná 419, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomir Kollar
Sídlo správcu:
Levočska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/12/2016 s1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/12/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Slavomír Kollár Levočská 2, 080 01 V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako
správca úpadcu: JUDr. Lucia Žužová, nar. 01.12.1974, Viničná 419, 093 01 Vranov nad Topľou (ďalej aj ako len
„Úpadca“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 1K/12/2016 zo dňa 015.04.2016,
bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu a Mgr. Slavomír Kollár, so sídlom správcovskej kancelárie Levočská 2,
080 01 Prešov, bol ustanovený do funkcie správcu úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom
vestníku SR č.: OV 72/2016 zo dňa 15.04.2016. Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť
dňa 16.04.2016. 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.: 1K/12/2016, dated on 15th April 2016 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor´s assets: JUDr. Lucia Žužová,date of birth 01.12.1974, domicile Viničná 419, 093 01 Vranov nad Topľou,
the Slovak Republic, and our Mgr.Slavomír Kollár, registered seat at Levočská 2, 080 01 Prešov, the Slovak
Republic, , was appointed to the function of bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was
published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 72/2016 dated on 15th April 2016.
This resolution of the District Court Prešov became valid on 16th April 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 správcu kancelárie Mgr.
Slavomír Kollár, Levočská 2, 080 01 Prešov. V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný súd Prešov,
Grešova 3, 080 42 Prešov, Slovenská republika, spis. zn.: 1K/12/2016.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

111

Obchodný vestník 78/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.04.2016

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.

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 tolodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one originalto the bankruptcy trustee to the address
Mgr.Slavomír Kollár Levočská 2, 080 01 Prešov . 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.: 1K/12/2016.
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 withsecurities 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.
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 aseat 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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 20.04.2016
Mgr. Slavomír Kollár, správca úpadcu / debtor´s trustee

K009353
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BARTOLOMEI FINANCE, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 791 641
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Petrán
Sídlo správcu:
Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/73/2009 S353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/73/2009
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z 12. zasadnutia veriteľského výboru úpadcu
BARTOLOMEI FINANCE, a.s. v konkurze, IČO: 35 791 641

Čas konania: pondelok 18.04.2016 o 11.3o h
Miesto:

kancelária správcu konkurznej podstaty, Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Program:
1. Otváranie obálok s ponukami doručenými v 4.kole VPK
Vyhodnotenie 4. kola VPK na predaj pohľadávky voči A. Bartolomeiovi
Prítomní:

2.

Ing. Július Horváth, predseda veriteľského výboru
JUDr. Martin Rehák, člen veriteľského výboru
Ing. Ján Tausberik, člen veriteľského výboru
JUDr. Peter Petrán, správca konkurznej podstaty

Zasadnutie veriteľského výboru zvolal správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v 4. kole verejného
ponukového konania. Predseda veriteľského výboru v zmysle § 38 ods.2 ZKR skonštatoval, že veriteľský výbor je
uznášaniaschopný.
Ad 1./
Po troch neúspešných kolách verejného ponukového konania (VPK) na speňaženie vykonateľnej peňažnej
pohľadávky proti fyzickej osobe Andrei Bartolomei v súpisovej hodnote 9 450 000,00 € veriteľský výbor na svojom
zasadnutí dňa 14.03.2016 dal záväzný pokyn správcovi, aby uskutočnil 4. kolo VPK na predaj predmetnej
pohľadávky za najvyššiu ponúknutú cenu.
Správca predložil kópiu oznámenia o vyhlásení 4. kola VPK, zverejneného v Obchodnom vestníku č. 60/2016 zo
dňa 30.03.2016. Z oznámenia vyplýva, že pohľadávka bude predaná záujemcovi, ktorý v lehote 15 dní od
zverejnenia doručí správcovi najvyššiu ponuku na kúpu speňažovanej pohľadávky a zaplatí finančnú zábezpeku vo
výške 1 % navrhovanej kúpnej ceny. Ponuka spĺňajúca všetky podmienky, ktorú správca vyhodnotí ako úspešnú,
podlieha schváleniu veriteľským výborom.
V stanovenej lehote do 14.04.2016 bolo do kancelárie správcu doručených 5 obálok. Prítomní ich pred otvorením
ohliadli a konštatujú, že všetky obálky sú uzatvorené, nepoškodené a na prednej strane označené heslom
„2K/73/2009 – záväzná ponuka 4. kolo VPK“.
Následne bolo pristúpené k otvoreniu obálok a k oboznámeniu s ich obsahom:
Prvá obálka bola doručená poštou dňa 07.04.2016
Odosielateľ: Janis Turist, s.r.o., Lidická 187/7, Liptovský Mikuláš
Obálka obsahuje 3 doklady:
·
·
·

záväznú ponuku záujemcu: Janis TURIST, s.r.o., Lidická 187/7, 031 05 Liptovský Mikuláš, podpísanú
konateľom Ing. Jánom Križkom, na odkúpenie speňažovanej pohľadávky za kúpnu cenu 132,00 €
doklad o zaplatení zábezpeky v sume 20,00 €
výpis z obchodného registra OS Žilina k 05.04.2016.

Druhá obálka bola doručená poštou dňa 13.04.2016
Odosielateľ: X care s.r.o., Janka Kráľa 7, Banská Bystrica
Druhá obálka obsahuje 3 doklady:
·
·
·

záväznú ponuku záujemcu: X care, s.r.o., Janka Kráľa 7, 031 05 Liptovský Mikuláš, podpísanú konateľom
Vlastimilom Drašnarom na odkúpenie speňažovanej pohľadávky za kúpnu cenu 1 500,00 €
doklad o zaplatení zábezpeky vo výške 15,00 €
výpis z obchodného registra OS Banská Bystrica k 05.04.2016.
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Tretia obálka bola doručená osobne dňa 13.04.2016
Odosielateľ: INTERCASH s.r.o., Pekníkova 9, Bratislava
Obálka obsahuje 2 doklady:
·
·

záväznú ponuku záujemcu: INTERCASH s.r.o., Pekníkova 9, 841 02 Bratislava, podpísanú konateľom Ing.
Milošom Smolákom na odkúpenie speňažovanej pohľadávky za kúpnu cenu 1 120,00 €
doklad o zaplatení zábezpeky vo výške 11,20 €

Štvrtá obálka bola doručená osobne dňa 14.04.2016
Odosielateľ: FACTOR ASSET MANAGEMENT GROUP a. s., Čelakovského 2, Bratislava
Obálka obsahuje 3 doklady:
·
·
·

záväznú ponuku záujemcu: FACTOR ASSET MANAGEMENT GROUP, a. s., Čelakovského 2, 811 03
Bratislava, podpísanú predsedom predstavenstva Ing. Romanom Ďurovkom a členom predstavenstva Ing.
Miroslavom Machom, na odkúpenie speňažovanej pohľadávky za kúpnu cenu 1 770,00 €
doklad o zaplatení zábezpeky vo výške 100,00 €
výpis z obchodného registra OS Bratislava I k 12.04.2016

Piata obálka bola doručená osobne dňa 14.04.2016
Odosielateľ: Ing. Lucia Polakovičová, Nobelovo nám. 8, Bratislava
Obálka obsahuje:
·
·

záväznú ponuku záujemcu: Ing. Lucia Polakovičová, Nobelovo nám. 8, 851 01 Bratislava, obsahujúcu
osobné identifikačné údaje a vlastnoručný podpis záujemkyne, na odkúpenie speňažovanej pohľadávky za
kúpnu cenu 3 000,00 €
doklad o zaplatení zábezpeky vo výške 30,00 €.

Ad 2/
Správca konštatoval, že všetky vyššie uvedené ponuky spĺňajú vyhlásené podmienky pre 4. kolo VPK.
Rozhodujúcim kritériom pre úspešnosť ponuky v 4. kole VPK v zmysle prijatého uznesenia veriteľského výboru je
najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Správca vyhodnotil ako úspešnú záväznú ponuku predloženú záujemcom Ing. Lucia Polakovičová s ponúknutou
kúpnou cenou vo výške 3 000,00 €, ktorá by splnila aj podmienky predchádzajúceho 3. kola VPK, v ktorom bola
stanovená minimálna kúpna cena pohľadávky vo výške 3000,00 €.
Veriteľský výbor následne prijal tieto uznesenia:
Uznesenie č. 1/12:
Veriteľský výbor konštatuje, že záväzná ponuka záujemcu Ing. Lucia Polakovičová, Nobelovo nám. 8 851 01
Bratislava spĺňa všetky podmienky vyhlásené pre 4. kolo VPK a obsahuje najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu 3 000,00
€.
Hlasovanie: Počet hlasov za: 3

Počet hlasov proti: 0

Zdržalo sa: 0
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Uznesenie č. 2/12:
Veriteľský výbor schvaľuje postúpenie (predaj) peňažnej pohľadávky úpadcu voči dlžníkovi Andrei Bartolomei, nar.
29.10.1968, Pribinova 17, Senec v súpisovej hodnote 9 450 000,00 € na záujemcu Ing. Lucia Polakovičová,
Nobelovo nám. 8, 851 01 Bratislava, za kúpnu cenu 3 000,00 €.
Schválený záujemca je povinný uhradiť kúpnu cenu v celosti na účet úpadcu v lehote 3 pracovných dní od
doručenia písomného oznámenia správcu o výsledku 4. kola VPK spolu s návrhom zmluvy o postúpení pohľadávky,
ktorá je predmetom tohto ponukového konania. Správca uzatvorí zmluvu o postúpení pohľadávky so schváleným
záujemcom do 5 pracovných dní po pripísaní úhrady kúpnej ceny na účet úpadcu.
Hlasovanie: Počet hlasov za: 3

Počet hlasov proti: 0

Zdržalo sa: 0

Po tomto neboli predložené na prerokovanie žiadne iné návrhy ani vyhlásenia. Námietky proti prijatým uzneseniam
z dôvodu ich rozporu so zákonom neboli uplatnené. Po prerokovaní programu predseda veriteľského výboru
zasadnutie ukončil o 13.05 h.
Ing. Július Horváth v. r.
predseda veriteľského výboru

K009354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELITECH, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.M. Hodžu 9, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 553 701
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 1R/6/2015 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/6/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty do zoznamu pohľadávok

ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca konkurznej podstaty úpadcu ELITECH, s.r.o. so sídlom
M.M. Hodžu 9, 974 01 Šurany, IČO: 36 553 701, týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty na prihlásenie pohľadávok zapísal dňa 20.4.2016 do zoznamu pohľadávok nezabezpečené pohľadávky
veriteľa: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, so sídlom: Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO:
30 807 484 v celkovej sume prihlásených pohľadávok: 6.295,79 EUR.

Pohľadávky boli zapísané do konečného zoznamu pohľadávok pod číslom 105B až 105M.

Veľký Krtíš, 20.4.2016
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K009355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Csákiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pestovateľská 9, 900 44 Tomášov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.6.1960
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/31/2014 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/31/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
typ súpisovej
hodnoty
majetku

špecifikácia majetku

iná majetková
hodnota

zrážky zo mzdy za mesiac 03/2016 v rozsahu v akom podliehajú
1/1
exekúcii

spoluvlastnícky deň
dôvod
podiel
zapísania zapísania

súpisová
hodnota
majetku v EUR

majetok
18.4.2016 podliehajúci 282,00
konkurzu

V Bratislave 19.4.2016

K009356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Josuno s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pilárikova 5, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 682 179
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/61/2015 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/61/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Por.číslo

840
841
842

Inventárne
číslo

Názov / Popis

pohľadávka voči Falkensteiner Hotel
--------------- Bratislava s.r.o, IČO: 44 428 901, číslo
faktúry 02/2016 splatná dňa 1.3.2016
pohľadávka voči Falkensteiner Hotel
--------------- Bratislava s.r.o, IČO: 44 428 901, číslo
faktúry 03/2016 splatná dňa 14.4.2016
pohľadávka voči Falkensteiner Hotel
--------------- Bratislava s.r.o, IČO: 44 428 901, číslo
faktúry 04/2016 splatná dňa 4.5.2016

súpisová
hodnota
majetku

Adresa, kde sa
majetok
nachádza

4 500,00

---------------

4 500,00

---------------

4 500,00

---------------

deň
spoluvlastnícky zapísania dôvod
podiel
majetku do zapísania
súpisu
majetok
1/1
18.4.2016 podliehajúci
konkurzu
majetok
1/1
18.4.2016 podliehajúci
konkurzu
majetok
1/1
18.4.2016 podliehajúci
konkurzu

V Bratislave 19.4.2016

K009357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PREFA Sučany, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 561 748
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
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Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4R/1/2012 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4R/1/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľa doručené po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávky veriteľa Jozef Karak, miestom podnikania Novomeského 8, 036 01 Martin, IČO: 11 943 688,
prihlásené súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok pod por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej
výške 1.197,60 Eur; pohľadávka č. 2 v celkovej výške 2.151,65 Eur; pohľadávka č. 3 v celkovej výške
2.147,42 Eur; pohľadávka č. 4 v celkovej výške 2.175,65 Eur.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K009358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrick Wolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beňadická 36, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K 27/2015 S 1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/27/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu Patrick Wolf, bytom Beňadická č. 36, 851 06 Bratislava, nar. 11.05.1969 správca
konkurznej podstaty týmto podľa § 96 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate ktoré boli alebo majú
byť uspokojené z konečného rozvrhu všeobecnej podstaty po speňažení majetku súpisovej zložky č. 1 súpisu
všeobecnej podstaty úpadcu a súčasne oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh zo speňaženia uvedeného
majetku.

Poučenie podľa § 96 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov:

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

Do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Michalská č. 14, 811 01
Bratislava a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 12.30 do 16.00 hod. Termín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bratislava a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 12.30 do 16.00 hod. Termín
je potrebné si vopred dohodnúť na tel.: +421 911 833 868 alebo na tel.č. +421 2 59 20 22 90 alebo e-mailom na
aksamit@aksamit.sk.

V Bratislave, dňa 20. apríla 2016

JUDr. Martin Aksamit, správca

K009359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ARDA STAV, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bardejovská 25, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 277 851
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Reimanova 9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2016 - S 1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu: ARDA STAV, s.r.o. v
likvidácii, so sídlom Bardejovská 25, 080 01 Prešov, IČO: 36 277 851 (ďalej len „Úpadca“), Vám oznamujeme, že
uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 2K/2/2016 zo dňa 7.4.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok
Úpadcu a naša spoločnosť Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom kancelárie Sabinovská 95
Reimanova 9, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 47 166 142 bola ustanovená do funkcie správcu Úpadcu.
Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 70/2016 dňa 13.04.2016.
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. 2K/2/2016, dated on 7th April 2016 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s
assets: ARDA STAV, s.r.o. v likvidácii, Bardejovská 25, 080 01 Prešov, company identification No.: 36
277 851 (hereinafter only „the Debtor”) and our company Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. ,
Sabinovská 95 Reimanova 9, 080 01 Prešov, Slovak Republic, company identification No.: 47 166 142, was
appointed to the function of bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was published in
Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 70/2016 dated on 13th April 2016.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 14.04.2016. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Prešov became valid on 14th April 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 Slovenská konkurzná a
reštrukturalizačná, k. s., Reimanova 9, 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. 2K/2/2016.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the Debtor”) the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the Debtor”) 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
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., Reimanova 9, 080 01 Prešov, Slovak Republic. Creditors
shall lodge their claims in one original also to the Okresný súd Prešov (District Court Prešov), Grešova 3,
080 42 Prešov, Slovak Republic, to the proc. no. 2K/2/2016.

V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom
tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The registration of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm
and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim divided to the principal and the
interests, and the interests divided according the legal cause; the registration has to be filled in a special
registration form, which has to be dated and signed by creditor. The registration form can be found on the
website https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

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

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.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.

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.
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 lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim. 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
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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 fulfill 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 do 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.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.

Prešov, 19th April 2016
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. , správca úpadcu / debtor´s trustee,
Ing. Pavol KUBALA, PhD., komplementár spoločnosti / unlimited partner

K009360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ARDA STAV, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bardejovská 25, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 277 851
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Reimanova 9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2016 - S 1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Reimanova 9, 080 01 Prešov, Slovenská
republika, IČO: 47 166 142 správca konkurznej podstaty úpadcu: ARDA STAV, s.r.o. v likvidácii, so sídlom
Bardejovská 25, 080 01 Prešov, IČO: 36 277 851, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: Reimanova 9, 080 01 Prešov, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00
hod. - 12,00 hod. a od 13,00 hod. - 15,00 hod.

Termín preštudovania spisu sa vopred dohaduje u správcu na tel. č.: 0917 500 895.
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Právo nahliadať do spisu majú osoby, vykonávajúce dohľad podľa zákona č. 8/2005 Z. z., konkurzný súd, účastníci
konkurzného konania, ich zástupcovia, ktorí sa preukážu platnou písomnou plnou mocou, orgány činné v trestnom
konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný predpis.

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Ing. Pavol Kubala, PhD., komplementár
SKP úpadcu: ARDA STAV, s.r.o. v likvidácii

K009361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erich Diego Muranko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rampova 2422/12, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Ján Simko
Sídlo správcu:
Kukučínova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/30/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/30/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

A. Typ súpisnej položky majetku : iná majetková hodnota

súp.zl. suma v
právný dôvod vzniku
č.
€

dlžník

dátum
zapísania

dátum
uhrady
pozn
zapísania

3

50

V zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. – časť mzdy
úpadca 11.12.2015
v rozsahu v akom môžu byť postihnuté exekúciou

11.12.2015

zložená úpadcom na
účet správcu

4

50

V zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. – časť mzdy
úpadca 14.1.2016
v rozsahu v akom môžu byť postihnuté exekúciou

14.1.2016

zložená úpadcom na
účet správcu

K009362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Jurišová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Donnerova 717/29, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
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Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/9/2015 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/9/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky z príjmov dlžníka v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie
marec až apríl 2016: súpisová hodnota 1.151,01 €.

K009363
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Stanislav Suchánek, narodený 30.04.1979
(podnikajúci pod obchodným menom Stanislav
Suchánek)
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borová 3295/36, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 096 290
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 18R/2/2015/S300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
18R/2/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Dňa 20.04.2016 bola v právnej veci reštrukturalizácie dlžníka – Stanislav Suchánek, nar. 30.04.1979, trvale bytom
Borová 3295/36, 010 01 Žilina, podnikajúci pod obchodným menom Stanislav Suchánek, IČO: 37 096 290,
s miestom podnikania Borová 3295/36, 010 01 Žilina, doručená správcovi zápisnica zo 2. zasadnutia veriteľského
výboru, konaného dňa 14.04.2016, v nasledovnom znení:
ZÁPISNICA z 2. zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizácii dlžníka – Stanislav Suchánek, nar.
30.04.1979, trvale bytom Borová 3295/36, 010 01 Žilina, podnikajúci pod obchodným menom Stanislav
Suchánek, IČO: 37 096 290, s miestom podnikania Borová 3295/36, 010 01 Žilina (ďalej aj ako „Dlžník),
spisová značka: 18R/2/2015
MIESTO A ČAS KONANIA 2. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
Miesto konania:

Daňový úrad Žilina, J. Kráľa 2, Žilina miestnosť č. 140 na 1. poschodí

Dátum konania:

14.4.2016

Čas konania:

13.30 h. – 15.35 h.

PRÍTOMNÍ:
Prítomní sú 3 členovia veriteľského výboru (ďalej aj ako „VV“) s celkovým počtom hlasov 3, Dlžník, správca
a poradca správcu. Zoznam prítomných osôb na zasadnutí VV spolu s uvedením počtu hlasov prítomných členov
VV tvorí prílohu číslo 1 tejto zápisnice.

PREDMET ROKOVANIA 2. ZASADNUTIA VV:
Program zasadnutia VV:
1. Otvorenie
2. Predstavenie reštrukturalizačného plánu členom VV predkladateľom plánu
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3. Hlasovanie o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu
4. Záver

1. Otvorenie zasadnutia :
Zasadnutie VV otvorila Mgr. Denisa Rukovanská, konajúca za predsedu VV VÚB, a.s., o 13.30 h, ktorá privítala
prítomných členov VV, Dlžníka, správcu a poradcu správcu a zároveň konštatovala, že návrh
reštrukturalizačného plánu bol predsedovi VV doručený v zákonom stanovenej lehote, zasadnutie VV bolo
zvolané v súlade so zákonom a v zákonom stanovenej lehote. Na zasadnutí VV sú prítomní 3 členovia VV a
tento je uznášaniaschopný.

2. Predstavenie reštrukturalizačného plánu (RP) členom VV predkladateľom RP:
Správca v mene predkladateľa plánu konštatoval, že veritelia boli oboznámení s návrhom RP ešte v štádiu
pracovnej verzie RP a následne v jeho Konečnej, veriteľom predloženej verzii. Správca v mene predkladateľa
plánu bližšie uviedol dôvody vytvorenia viacerých skupín pohľadávok veriteľov uplatnených prihláškou
v reštrukturalizácii dlžníka a dôvody rozdelenia veriteľov týchto pohľadávok do týchto skupín, najmä odôvodnil
vytvorenie:
·

·

·

osobitnej skupiny plánom nedotknutých pohľadávok (skupina č. 1 – skupina pre plánom nedotknuté
pohľadávky), ktoré - vzhľadom na právny dôvod ich vzniku v súvislosti so zabezpečením potrieb bývania
dlžníka, fyzickej osoby - podnikateľa a jeho rodiny aj vzhľadom na vytvorenie základných podmienok na
pokračovanie v podnikateľskej činnosti dlžníka a plnení jeho iných záväzkov a v prípade veriteľa VÚB, a.s.
aj vzhľadom na nespornosť zabezpečovacieho práva tohto veriteľa - mal dlžník od začiatku v úmysle
ponechať v režime pôvodných zmlúv, nedotknuté plánom;
osobitnej skupiny pre veriteľov, ktorí môžu byť poskytovateľom štátnej pomoci (skupina č. 2 a 3. – skupina
č. 2 skupina pre nezabezpečené pohľadávky z verejného práva okrem pohľadávok zo zdravotného
poistenia a skupina č. 3 – skupina pre nezabezpečené pohľadávky zo zdravotného poistenia), najmä
z dôvodu možnosti uzavrieť medzi týmito veriteľmi a dlžníkom osobitné splátkové kalendáre na konkrétne
zákonom určené obdobie a aj vzhľadom na navrhovanú metódu reštrukturalizácie pohľadávok týchto
veriteľov, ktorou je iba zmena splatnosti zistených pohľadávok týchto veriteľov z dôvodu, že takúto metódu
zrejme nie je možné považovať za poskytnutie štátnej pomoci zo strany týchto veriteľov a nevzniká teda
dôvod týchto veriteľov nesúhlasiť s návrhom RP;
vznik osobitnej skupiny (skupina č. 4 – skupina pre nezabezpečené pohľadávky, ktoré by sa v konkurze
uspokojovali v poradí ako podriadené pohľadávky) je daný právnym dôvodom vzniku týchto pohľadávok,
a to zo zmluvných pokút a charakterom veriteľa, ktorý je osobou spriaznenou s dlžníkom.

Správca v mene predkladateľa plánu ďalej odôvodnil zvolenú metódu reštrukturalizácie dlžníka, ktorou je zmena
pohľadávok, čo do ich výšky a splatnosti z generovaných finančných prostriedkov z činnosti dlžníka, aj
vzhľadom na neexistenciu likvidného majetku dlžníka a nezáujem o akvizíciu Dlžníka, pričom Predkladateľ
plánu v pláne navrhol takú výšku uspokojenia veriteľov dlžníka, aby bol plán reálne udržateľný.
Správca v mene predkladateľa plánu odôvodnil výhody reštrukturalizácie aj vzhľadom na porovnanie výšky
a času uspokojenia pohľadávok v konkurze v porovnaní s výškou a časom ich uspokojenia v reštrukturalizácii,
pričom zohľadnil najmä reálnu hodnotu majetku dlžníka spôsobilého na predaj, likvidnosť tohto majetku,
vymožiteľnosť pohľadávok dlžníka vzhľadom na dĺžku súdnych sporov, uplatnenie možných zápočtov
pohľadávok zmluvných partnerov voči pohľadávkam Dlžníka, majetnosť dlžníkov Dlžníka, náklady konkurzu.
Predkladateľ plánu informoval o obchodnej situácii dlžníka a potvrdil uzavretie zmlúv aj s ďalšími obchodnými
partnermi, s ktorými bol v čase prípravy plánu v štádiu predzmluvných rokovaní.

3. Vyjadrenie stanovísk členov VV k predloženému návrhu RP:
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Veriteľ PD so sídlom v Ludrovej ako nezabezpečený veriteľ zaradený do skupiny č. 5 (skupina pre ostatné
nezabezpečené pohľadávky) poukázal na to, že:
·
·
·

dlžník sa pred predložením plánu vyjadril, že má záujem na uspokojení svojich záväzkov voči veriteľom vo
výške 100%, plán však navrhuje uspokojenie veriteľov tejto skupiny iba do výšky 60%;
veritelia týchto pohľadávok už odviedli DPH zo zdaniteľných plnení voči dlžníkovi, za ktoré im však dlžník
nezaplatil a v súvislosti s uskutočnením týchto plnení dlžníkovi im vznikli aj ďalšie náklady;
celková výška pohľadávok veriteľov tejto skupiny nie je taká vysoká, aby ich uspokojenie aspoň vo výške
80% ich Konečnej zistenej sumy bolo pre dlžníka likvidačné a takto nastavený plán nebol udržateľný;

vzhľadom na uvedené veriteľ PD so sídlom v Ludrovej navrhol zvýšenie uspokojenia veriteľov tejto skupiny na
80% ich Konečnej zistenej sumy, pri zachovaní pôvodne navrhovanej výšky splátok v zmysle RP voči veriteľom
tejto skupiny v období počas uspokojovania veriteľov skupiny č. 2 a skupiny č. 3 a navrhnuté zvýšenie
uspokojenia pohľadávok ostatných nezabezpečených veriteľov bude premietnuté v RP do vyšších splátok až
neskôr po uspokojení veriteľov skupiny č. 2 a 3.
Vzhľadom na výhrady veriteľa PD so sídlom v Ludrovej ako člena VV k predloženému návrhu RP predseda VV
navrhol členom VV, aby hlasovali o tom, či tieto výhrady člena VV sú výhradami, resp. spoločným stanoviskom
VV k predloženému návrhu RP, a teda, aby hlasovali o Uznesení č. 1 v znení:
„VV súhlasí s výhradami veriteľa PD so sídlom v Ludrovej k predloženému návrhu RP, v zmysle ktorých
(výhrad) veriteľ PD so sídlom v Ludrovej navrhuje uspokojenie pohľadávok veriteľov zaradených do skupiny č. 5
– skupina pre ostatné nezabezpečené pohľadávky vo výške 80% ich Konečnej zistenej sumy a tieto výhrady
veriteľa PD so sídlom v Ludrovej sú spoločnými výhradami VV k predloženému návrhu RP a spoločným
návrhom na prepracovanie RP.“.
Hlasovanie o prijatí Uznesenia č. 1:
Za prijatie uznesenia :

1 hlasy

Proti prijatiu uznesenia : 2 hlasov
Zdržal sa hlasovania :

0 hlasov

Výsledok hlasovania :
Uznesenie č. 1 nebolo veriteľským výborom prijaté.

4. Hlasovanie o predloženom návrhu RP
V zmysle § 144 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení: “O
schválení alebo zamietnutí predloženého návrhu plánu rozhodne veriteľský výbor do 15 dní od jeho
predloženia. Ak má veriteľský výbor k návrhu plánu výhrady, môže určiť predkladateľovi plánu lehotu nie dlhšiu
ako 15 dní na jeho prepracovanie. O schválení alebo zamietnutí plánu v tomto prípade veriteľský výbor
rozhodne do 15 dní od predloženia prepracovaného plánu”.
Predseda VV na základe vyššie uvedených skutočností navrhol členom VV, aby hlasovali o Uznesení č. 2
v znení:
“Veriteľský výbor predložený návrh reštrukturalizačného plánu schvaľuje.”.
Hlasovanie o prijatí Uznesenia č. 2 :
Za prijatie uznesenia :

2 hlasy

Proti prijatiu uznesenia : 1 hlasov
Zdržal sa hlasovania :

0 hlasov
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Výsledok hlasovania :
Uznesenie č. 2 bolo veriteľským výborom prijaté.

5. Záver
VV zároveň odporúča schôdzi veriteľov predložený RP schváliť.
VV žiada správcu v reštrukturalizácii Dlžníka Stanislav Suchánek, nar. 30.04.1979, trvale bytom Borová
3295/36, 010 01 Žilina, podnikajúci pod obchodným menom Stanislav Suchánek, IČO: 37 096 290, s miestom
podnikania Borová 3295/36, 010 01 Žilina (ďalej aj ako „Dlžník) v reštrukturalizácii o zvolanie schvaľovacej
schôdze.
Zasadnutie VV bolo ukončené o 15:35 hod.
V Žiline dňa 14.4.2016
Za predsedu VV
Mgr. Denisa Rukovanská
Vedúca tímu Vymáhanie – právna podpora
Manažment rizikových pohľadávok
VÚB a.s.
V Ružomberku, dňa 20.04.2016
Mgr. Richard Koiš, MBA

K009364
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Miloňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červené Kopanice 512/9, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbaňová
Sídlo správcu:
Komenského 673/49, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40K/17/2015 S 1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/17/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA zo zasadnutia zástupcu veriteľov úpadcu Jana Miloňová, nar. 1970, bydliskom Červené Kopanice
512/9, 914 51 Trenčianske Teplice, štátna občianka SR, č. k 40K/17/2015. V súlade s uznesením 1/2015 ktoré
bolo prijaté na zasadnutí zástupcu veriteľov dňa 13.11.2015, bol zástupcovi veriteľov dňa 16.3.2016 zaslaný na
e-mailovú adresu návrh záväzného pokynu č. 1 na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu spolu s
hlasovacím lístkom (text je založený v správcovskom spise). Zástupca veriteľov p. PhDr. Jozef Kajaba udelil
záväzný pokyn č. 1/2015 na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu. Aktualizovaný súpis majetku
všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV 47/2016 dňa 9.3.2016. Majetok ako celok bude speňažený vo verejnom
ponukovom, konaní v súlade s udeleným záväzným pokynom č. 1. Text záväzného pokynu tvorí súčasť
správcovského spisu. Prítomní: 1. zástupca veriteľov: PhDr. Jozef Kajaba, Hlasovanie: Za 100 % hlasov.
V Púchove, 20.04.2016
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K009365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Miloňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červené Kopanice 512/9, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbaňová
Sídlo správcu:
Komenského 673/49, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40K/17/2015 S 1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/17/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr, Ing. Gabriela Štrbáňová, správca konkurznej podstaty úpadcu Jana Miloňová, nar. 1970, bydliskom
Červené Kopanice 512/9, 914 51 Trenčianske Teplice, štátna občianka SR, v súlade so záväzným pokynom
príslušného orgánu vyhlasuje v zmysle § 92 ods. 1, písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácií: I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
P.č. Typ súpisnej položky majetku
2
3
4
5
8

Súpisová hodnota v Eur

Retiazka zo žltého kovu
2 000,00
Televízor Thomson 46 KH 412
500,00
Súbor posilňovacích strojov (Kettler, Orbitrek Max Fitness, veža Exifi impact, lavica Kettler Primus 100 +
3 000,00
závažia,
LYMFOVEN 24
4 000,00
Audio/videoprijímač+zosilňovač ARMAN/KARDON
1 000,00
Celkom
10 500,00

Aktualizovaný súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV 47/2016 dňa 9.3.2016. Majetok sa
speňažuje ako celok.
Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční za najvyššie ponúknutú cenu, najmenej však vo výške 100 %
súpisovej hodnoty.
Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu na tel. č.
042/4628352, príp. e-mailom na adrese: spravca@factum.sk
Podmienky ponukového konania:
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným
označením „VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE 40K/17/2015“ – NEOTVÁRAŤ. Ponuky záujemcov musia byť
správcovi doručené do 10.05. 2016 do 15.00 hod. Ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie
správcu. Ponuka, ktorá bude doručená po skončení lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola
odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Záujemca je oprávnený do verejného
ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, pričom raz predloženú
ponuku nemožno viac meniť ani vziať späť. Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach
verejného ponukového konania.
1. Náležitosti ponuky: riadna identifikácia vecí ako celok, ponúkaná kúpna cena, doklad preukazujúci
totožnosť záujemcu. Právnická osoba preukazuje totožnosť výpisom z obchodného alebo iného registra nie
starším ako 1 mesiac, fyzická osoba živnostenským listom alebo iným dokladom preukazujúcim jej
podnikateľskú činnosť. Nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží fotokópiu
OP. Záujemca tiež predloží čestné vyhlásenie o tom že nemá žiadne záväzky voči úpadcovi. Záujemcovia
o kúpu majetku úpadcu sú povinní preukázať sa finančným krytím navrhovanej kúpnej ceny. Prílohou
písomného návrhu na odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad o zaplatení zálohy minimálne vo
výške 10 % z navrhovanej ceny v prospech účtu správcu konkurznej podstaty vedený v peňažnom ústave
ČSOB, a.s., IBAN: SK86 7500 0000 0040 2214 7730, najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie
ponúk.
2. Termín a miesto otvárania obálok: Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa
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2. Termín a miesto otvárania obálok: Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa
uskutoční 11. 05. 2016 o 10,00 hod v kancelárií správcu. Otváranie obálok je verejné.
3. Víťazom verejného ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splnil podmienky verejného ponukového
konania a súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak budú správcovi predložené zhodné ponuky, správca
vyzve konkrétnych záujemcov na zvýšenie ponúkanej ceny, v tomto prípade sa víťazom verejného
ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu,
ak záujemcovia ponuky nezvýšia, má pri zhode ponúk prednosť záujemca, ktorého ponuka bola správcovi
doručená skoršie. Správca zrealizuje vyhodnotenie predložených ponúk v lehote 3 dní od uskutočnenia
otvárania obálok. O vyhodnotení ponúk bude správca záujemcov informovať. Správca bezodkladne po
vyhodnotení verejného ponukového konania vyzve úspešného záujemcu, aby tento do 5 dní podpísal kúpnu
zmluvu. Neúspešným záujemcom bude, do 3 dní od vyhodnotenia ponúk, vrátená finančná záloha.
4. V prípade, ak úspešný záujemca napriek predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, včas
podľa pokynu správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške 10 % zo
zaplatenej zálohy na kúpnu cenu, pričom túto skutočnosť berie na vedomie každý záujemca tým, že
predloží do ponukového konania svoju záväznú ponuku. Správca si vyhradzuje právo na odmietnutie
predloženej ponuky z dôvodu neprimerane nízkej ceny. V Púchove, 20. 04.2016

K009366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Zeher
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č.d. 63, 044 16 Rákoš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák,, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/13/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/13/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Jozef Litvák,CSc.,správca konkurznej podstaty úpadcu : Ladislav Zeher , narodený : 17.03.1965, trvale
bytom: Rákoš 63, 044 16 Rákoš , týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese : ul. Dargovská 3283/17 , 075 01 Trebišov,
v úradných hodinách počas pracovných dní od 07.00 hod do 13.00 hod.. Termín nahliadnutia do spisu si možno
vopred dohodnúť na tel. čísle:0915873432

v Trebišove, 20.04.2016
Ing. Jozef Litvák, CSc., - správca

K009367
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Zeher
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č.d. 63, 044 16 Rákoš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák,, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/13/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/13/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

128

Obchodný vestník 78/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.04.2016

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z
29.mája 2000 o konkurznom konaní.
Invitation to submit a claimfor a foreigncreditoraccording to theCouncilRegulation /EC/ No. 1346/2000 of
Spisová značka súdneho spisu: 26K/13/2016
26K/13/2016/S1474
Sídlo správcu:Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov

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
Invitation to submit a claimfor a foreigncreditoraccording to theCouncilRegulation /EC/ No. 1346/2000 of29th
May 2000 on insolvencyproceedings
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca: Ladislav Zeher , narodený :
17.03.1965, trvale bytom: Rákoš 63, 044 16 Rákoš , Slovenská republika „Úpadca“) oznamujem, že na majetok
Úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Košice 1, sp. zn. 26K/13/2016 zo dňa 05.04.2016, uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 69/2016 zo dňa 12.04.2016 vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bol ustanovený Ing.
Jozef Litvák,CSc., so sídlom Dargovská3283/17, 075 01Trebišov (ďalej aj len ako „Správca“).
According to theDirection of theEuropeanCouncil No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as thetrustee : Ladislav
Zeher , narodený : 17.03.1965, trvale bytom: Rákoš 63, 044 16 Rákoš , SlovakRepublic, , theduty of thetrusteeis
to informyou, that by theResolution of theDistrictcourt Košice 05dated 04. 2016, file no. 26K/13/2016, published in
the Commercial Bulletin no. 69/2016 dated 12.april. 2016 thebankruptcy has beenproclaimed over theCompany and
:Ing. Jozef Litvák,CSc., so sídlom Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov, Slovak Republic has beenappointed as
thebankruptcytrustee (the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
zadeň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutiav Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. okonkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
Thebankruptcyisconsidered as declared by publishingtheresolution on declaringthebankruptcy in theCommercial
Bulletin, whereby as theday of publishing (delivery) of thejudicialdecisionisconsideredthedayfollowingtheday of
thepublishing
of
thejudicialdecision
in
the
Commercial
Bulletin.
Thedebtorbecomesthebankruptafterdeclaringthebankruptcy (§ 23 sec. 1 of theAct No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy
and RestructuringActas amended (hereinafterreferred as „BRA“) in connectionwiththeprovision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
Theclaim, which has notcharacter of a claimagainstthepropertyshallbesubmitted by anapplication (§ 28 sec. 1
BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacejlehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28
ods. 2 ZKR).
Theapplicationshallbesubmitted
in
onecounterpart
to
theTrustee
and
mustbedelivered
theTrusteewithinthebasicregistrationperiod,
i.e.
within
45
daysfromdeclaringthebankruptcy;
onecounterpartthecreditorshalldelivertheapplication to thecourt (§ 28 sec. 2 BRA).

to
in

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacieprávo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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hlasovacieprávo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
jedotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámerzostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky
dozoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods.
3ZKR).
Ifthecreditordeliverstheapplicationlater
to
theTrustee,
theapplicationshallbetakenintoconsideration,
butthecreditorcannotexercisetheright to vote and otherrightsrelated to theregisteredclaim. Theright to
theproportionalsatisfaction of thecreditorshallnotbeaffected; a creditorcanbesatisfiedonlyfromthegainsincluded in
theschedulefromthegeneralproperty, whoseaim to draftsuchschedulewaspublished in the Commercial
Bulletinafterthedelivery of theapplication to theTrustee. Theregistration of suchclaimintothe list of theclaimspublishes
theTrustee in the Commercial Bulletin withstatingthecreditor and theregisteredsum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28ods.4
ZKR).
If a claimissecured by a securityright, alsothesecurityrightmustbe duly and timelysubmitted in theform of
anapplicationdelivered
to
thetrustee
in
thebasicregistrationperiodwithin
45
daysfromdeclaringthebankruptcy,otherwiseitwillcease to exist(§ 28 sec. 4 BRA).
Obchodný vestník 69/2016 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 12.04.2016

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
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
sadotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate
akopohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti
tejtopodstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Ifsuchcreditordoesnot
register
hissecuredclaim
in
thebasicregistrationperiod,
hissecurityrightwillnotbetakenintoconsideration
in
thebankruptcyprocedure,
however,
he
has
therightagainsttheaffectedpropertyforextradition of whattheaffectedproperty in thisconsequencewasenriched,
wherebysuchrightcanbesubmittedagainstaffectedproperty
as
claimagainstproperty,
whichwillbesatisfiedaftersatisfyingallotherclaimsagainstthisproperty (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihláškuneprihliada. 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)
poradieuspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1
ZKR).
Theapplicationmustbesubmitted
on
a
pre-printedform
and
musthave
at
leastbasicrequirements;
otherwiseitwillnotbetakenintoconsideration. Thebasicrequirements of theapplication are: a) name, surname and
residence orname and seat of thecreditor, b) name, surname and residence or name and seat of
thebankruptcompany, c) legaltitle for a claim, d) order (type) of a claimforthepurpose of itssatisfaction, e) totalsum of
theclaim, f) signature (§29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
vprihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
opohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Theclaimshallcontainthedocuments, which prove thestatedfacts. Thecreditor, whoistheaccountingunit,determines in
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Theclaimshallcontainthedocuments, which prove thestatedfacts. Thecreditor, whoistheaccountingunit,determines in
theapplication a statement, iftheclaimis part of itsaccountancy, in whichextent, or possiblereasons, whytheclaimisnot
part of theaccountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, jepovinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky austanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením vObchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
A creditorthatdoesnothavetheresidence or seat or branch in the Slovak Republic, isobliged to
appointitsrepresentativewiththeresidence or seat in the Slovak Republicfordelivering a mail and to
announcetheappointment of therepresentative to theTrustee, otherwisethedocumentswillbedeliveredonly by
publishingthemin the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojímstanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bezzbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd
doručísprávcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Thetrusteesubmits, withoutanydelay and aftertheexpiration of thebasicregistrationperiod, to thecourt,
togetherwithhisstatement, the list of submissions, by which he thinksthattheywerenottakenintoconsideration
asapplication,
wherebythecourtdetermines
by
a
resolutionwithoutanydelay,
ifthesesubmissionsweretakenintoconsideration as application. Theresolution of thecourtwillbedelivered to thetrustee,
whowillnotifytherespectivepersons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť(§ 30 ods. 2 ZKR).
Thesubmission, by whichtheclaimwassubmitted and whichshallbesubmitted by theapplication, cannotbecorrected
nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
Obchodný vestník 69/2016 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 12.04.2016
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
Obchodný vestník 69/2016 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 12.04.2016
Thisnoticerefers to thecreditorsthathavetheir domicile or registeredseat in other EU member state than in the
Slovak Republicaccording to theDirection of theEuropeanCouncil No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

V Trebišove, 19.april.2016

In Trebišov, on 19.april. 2016

Ing. Jozef Litvák, CSc., správca / bankruptcytrustee
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K009368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Sluková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radobica 156, 972 48 Horná Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbaňová
Sídlo správcu:
Komenského 673/49, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 28K/34/2012
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/34/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu: Katarína Sluková, nar. 18.4.1980, bydliskom Radobica 156, 972 48 Horná Ves, štátna občianka
SR, oznamuje účastníkom konkurzného konania, v zmysle ust. § 85 ods. 2 ZKR, že dňom uverejnenia tohto
oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárií správcu, Komenského
673/49, 020 01 Púchov a to v pracovných dňoch od 8.00 hod do 11.30 hod a od 12.00 hod do 14.30 hod. Termín je
potrebné vopred dohodnúť na tel. č. 042/4628352, alebo emailom na spravca@factum.sk
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca

K009369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Sluková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radobica 156, 972 48 Horná Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbaňová
Sídlo správcu:
Komenského 673/49, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 28K/34/2012
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/34/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Katarína Sluková, nar. 18.4.1980, bydliskom
Radobica 156, 972 48 Horná Ves, občan SR, zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov na 17. 05. 2016 o 10,00 hod.
(prezentácia od 09,30 hod) v kancelárií správcu, Komenského 673/49, 020 01 Púchov. Program schôdze: 1.
Otvorenie schôdze, 2. Správa o stave konkurzného konania, 3. Schválenie návrhu nového správcu, 4. Záver. Pri
prezentácií veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia pri prezentácií plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad
totožnosti.
V Púchove 20. 04. 2016
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca

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 78/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.04.2016

K009370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Milan Reischl
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 858, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.5.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K42/2012S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K42/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Milan Reischl,nar.27.5.1956, bytom Kollárova 858/2 Vráble v súlade so
záväzným pokynom zástupcu veriteľov vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania na predaj osobného
motorového vozidla patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu.
Predmetom predaja je nasledovné osobné motorové vozidlo úpadcu:
Škoda Felícia, ev.č.: NR 328 AF, rok výroby 1997, AA sedan, modrá metalíza
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v zalepenej
obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ č.k.: 32K/42/2012 -ZÁVÄZNÁ PONUKA auto – NEOTVÁRAŤ“.
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Tatiana Timoranská,
správca, Podzámska 32, Nové Zámky. Na podávanie ponúk správcovi je určená lehota 15 kalendárnych dní odo
dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť,
dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže
predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v českom alebo slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne
tieto náležitosti:
1.
2.
3.
4.

Identifikačné údaje záujemcu
Navrhovanú kúpnu cenu
Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom
V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu
spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra
5. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi. Záväzná ponuka, ku ktorej bude
priložené vyhlásenie s nesprávnymi, resp. nepravdivými údajmi o záväzkoch voči úpadcovi, nebude
považovaná za riadne podanú,
6. vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji osobného motorového vozidla
v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom konaní za
najvýhodnejšiu.

Správca vyhodnotí ponuky záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou kúpnou
cenou, schválenou zástupcom veriteľov.
Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
a následne správca vyzve víťazného záujemcu, aby v lehote 10 dní od doručenia výzvy na uzavretie kúpnej ceny
zložil kúpnu cenu na účet správcu a uzavrel kúpnu zmluvu na predaj osobného motorového vozidla. Až po pripísaní
kúpnej ceny na účet predávajúceho správca ako predávajúci pristúpi k uzavretiu zmluvy o predaji osobného
motorového vozidla s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim.

V prípade, že kúpna cena nebude do 10 dní od vyhodnotenia ponukového konania pripísaná na účet
predávajúceho, správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

133

Obchodný vestník 78/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.04.2016

predávajúceho, správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim
zmluvu o predaji osobného motorového vozidla.

V prípade, že niekoľko záujemcov o kúpu osobného motorového vozidla úpadcu ponúkne rovnakú záväznú ponuku,
správca im túto skutočnosť oznámi a zároveň ich v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponúk vyzve,
aby svoju záväznú ponuku zvýšili v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy správcu, a to zaslaním
nových záväzných ponúk s rovnakými náležitosťami ako sa vyžadujú pri pôvodných ponukách, pričom kúpna cena
nemôže byť nižšia ako pôvodná ponúknutá.

Správca vyhodnotí nové záväzné ponuky rovnakým spôsobom ako predchádzajúce záväzné ponuky. V ponukovom
konaní bude úspešný ten záujemca, ktorý splní podmienky ponukového konania a ktorého záväzná ponuka bude
najvyššia a schválená zástupcom veriteľov. V prípade opätovnej rovnosti najvyšších ponúk správca vyššie uvedený
postup zopakuje.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek zrušiť.

Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý záujemca
kontaktovať správcu na t.č.: 0918 907 247.

JUDr. Tatiana Timoranská, správca

K009371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Milan Reischl
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 858, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.5.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K42/2012 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K 42/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Milan Reischl, nar. 27.5.1956, bytom Kollárova 858/2, Vráble, v súlade so
záväzným pokynom zástupcu veriteľov vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania na predaj obchodného
podielu v spoločnosti, patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu.

Predmetom predaja je obchodný podiel nasledovnej spoločnosti, kde je úpadca jediným spoločníkom:

R METAAL, s.r.o., so sídlom Kollárova 858/2, 952 01 Vráble, IČO: 36 611 905, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 18267/N.
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Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v zalepenej
obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ č.k.: 32K/42/2012 -ZÁVÄZNÁ PONUKA obchodný podiel –
NEOTVÁRAŤ“.

Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Tatiana Timoranská,
správca, Podzámska 32, Nové Zámky. Na podávanie ponúk správcovi je určená lehota 15 kalendárnych dní odo
dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť,
dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže
predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.

Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v českom alebo slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne
tieto náležitosti:

1.
2.
3.
4.

Identifikačné údaje záujemcu
Navrhovanú kúpnu cenu
Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom
V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu
spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného alebo iného registra
5. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi. Záväzná ponuka, ku ktorej bude
priložené vyhlásenie s nesprávnymi, resp. nepravdivými údajmi o záväzkoch voči úpadcovi, nebude
považovaná za riadne podanú,
6. vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji obchodného podielu
spoločnosti v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom
konaní za najvýhodnejšiu.

Správca vyhodnotí ponuky záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou
ponúkanou cenou schválenou zástupcom veriteľov.
Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
a následne správca vyzve víťazného záujemcu, aby v lehote 10 dní od doručenia výzvy na uzavretie kúpnej ceny
zložil kúpnu cenu na účet správcu a uzavrel kúpnu zmluvu na predaj obchodného podielu spoločnosti. Až po
pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, správca ako predávajúci pristúpi k uzavretiu zmluvy o predaji
obchodného podielu spoločnosti s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim.

V prípade, že kúpna cena nebude do 10 dní od vyhodnotenia ponukového konania pripísaná na účet
predávajúceho, správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim
zmluvu o predaji obchodného podielu spoločnosti.

V prípade, že niekoľko záujemcov o kúpu obchodného podielu spoločnosti úpadcu ponúkne rovnakú záväznú
ponuku, správca im túto skutočnosť oznámi a zároveň ich v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa vyhotovenia ponúk
vyzve, aby svoju záväznú ponuku zvýšili v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy správcu, a to
zaslaním nových záväzných ponúk s rovnakými náležitosťami ako sa vyžadujú pri pôvodných ponukách, pričom
kúpna cena nemôže byť nižšia ako pôvodná ponúknutá.
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Správca vyhodnotí nové záväzné ponuky rovnakým spôsobom ako predchádzajúce záväzné ponuky. V ponukovom
konaní bude úspešný ten záujemca, ktorý splní podmienky ponukového konania a ktorého záväzná ponuka bude
najvyššia a zároveň schválená zástupcom veriteľov. V prípade opätovnej rovnosti najvyšších ponúk správca vyššie
uvedený postup zopakuje.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek zrušiť.

Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý záujemca
kontaktovať správcu na t.č.: 0918 907 247.

K009372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SUERTINVEST, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 155, 831 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 788 953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/49/2015 - S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/49/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhlásenie verejného ponukového konania
Ing. Anett Pirohár, so sídlom Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava, ako správca úpadcu SUERTINVEST, a.s., IČO:
36 788 953, so sídlom Račianska 155, 831 05 Bratislava (ďalej len úpadca), týmto na základe záväzného pokynu
veriteľského výboru úpadcu a v zmysle ustanovenia § 92 ods.1 písm. d) Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj súboru majetku –
pohľadávky, súp. č. 1-3, zapísaných v súpise majetku všeobecnej podstaty úpadcu zverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 36/2016 zo dňa 23.2.2016.
Informácie o obsahových náležitostiach ponuky a súťažných podmienkach, ktoré je uchádzač povinný splniť je
možné si vyžiadať do piatich dní od zverejnenia tohto oznámenia u správcu príp. e-mailom na
ing.pirohar@gmail.com za účastnícky poplatok vo výške 300,- Eur, ktorý záujemca uhradí na účet úpadcu IBAN:
SK39 1100 0000 0026 2011 6660 vedený v Tatra Banka, a.s.
Ponuky je možné predkladať v zapečatenej obálke s označením „konkurz 2K/49/2015-neotvárať -1.kolo VPK“ na
adrese Ing. Anett Pirohár, sídlo kancelárie Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava do 15 dní od zverejnenia oznámenia
1. Kola VPK v Obchodnom Vestníku. Výsledky ponukového konania podliehajú schváleniu veriteľskému výboru.

Ing. Anett Pirohár, správca
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K009373
Spisová značka: 2K/49/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SUERTINVEST, a.s., Račianska
155, 831 05 Bratislava, IČO: 36 788 953 (ďalej len „Úpadca“), správcom ktorého je Ing. Anett Pirohár, so sídlom
kancelárie Jaskový rád 189, 831 01 Bratislava, značka správcu: S 1534 o návrhu Adris, s. r. o., so sídlom Haburská
15, 821 01 Bratislava, IČO: 44 656 858 na vstup do konkurzného konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového Adris, s. r. o., so sídlom Haburská 15, 821 01 Bratislava, IČO: 44 656 858 do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa PAND, s. r. o., Andrusovova 9, 851 01 Bratislava, IČO: 36 358
975, s pohľadávkami v celkovej sume 97 680,23 €.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb.
Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.4.2016
Mgr. Peter Dorič, vyšší súdny úradník
K009374
Spisová značka: 6K/17/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika -Daňový úrad Bratislava,
Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Peter Kukuča - PEMAR, s
miestom podnikania Rovniankova 1658/2, 851 01 Bratislava, IČO: 33 768 358
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Peter Kukuča - PEMAR, s miestom podnikania Rovniankova
1658/2, 851 01 Bratislava, IČO: 33 768 358.
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:
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,
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné
konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
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.
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí,
zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.4.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
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K009375
Spisová značka: 8K/60/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GINIS Slovakijen s.r.o., so sídlom
Ružinovská 3, 821 02 Bratislava, IČO: 36 356 514, zast. splnomocnencom: Ing. Dáša Koraušová, nar. 02.10.1957,
Hlaváčikova 39, 841 05 Bratislava, správcom ktorého je JUDr. Bohumír Bláha, so sídlom kancelárie Hurbanovo nám.
5, 811 03 Bratislava, zn. správcu: S 105, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do
konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Bohumír Bláha, so sídlom kancelárie Hurbanovo nám. 5, 811 03
Bratislava, zn. správcu: S 105, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo
výške 2.323,57 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 18.4.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009376
Spisová značka: 8K/60/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
GINIS Slovakijen s.r.o., so sídlom Ružinovská 3, 821 02 Bratislava, IČO: 36 356 514, zast. splnomocnencom: Ing.
Dáša Koraušová, nar. 02.10.1957, Hlaváčikova 39, 841 05 Bratislava, správcom ktorého JUDr. Bohumír Bláha, so
sídlom kancelárie Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava, zn. správcu: S 105, o návrhu obchodnej spoločnosti
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na vstup do
konkurzného konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná 63,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, so zistenými pohľadávkami v celkovej sume 49.201,66 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. 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.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.4.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009377
Spisová značka: 8K/13/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ENERGOPROJEKTY a. s., v likvidácii, so sídlom
Sabinovská 12, 820 09 Bratislava, IČO: 35 698 187, v mene ktorého koná likvidátor: Advokátska kancelária Kovár
a partneri, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
ENERGOPROJEKTY a. s., v likvidácii, so sídlom Sabinovská 12, 820 09 Bratislava, IČO: 35 698 187
rozhodol
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Súd ustanovuje dlžníkovi: ENERGOPROJEKTY a. s., v likvidácii, so sídlom Sabinovská 12, 820 09 Bratislava, IČO:
35 698 187 predbežného správcu: JUDr. Martina Dragašič, so sídlom kancelárie Sabinovská 12, 821 02 Bratislava,
zn. správcu: S1273.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.4.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009378
Spisová značka: 8K/3/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: eQuip, s.r.o., so sídlom Stachanovská 46, 821 05
Bratislava, IČO: 35 933 631, právne zast. JUDr. Viola Dudáková, advokátka, so sídlom kancelárie Záhradnícka 36,
821 08 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: eQuip, s.r.o., so sídlom Stachanovská 46,
821 05 Bratislava, IČO: 35 933 631
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: eQuip, s.r.o., so sídlom Stachanovská 46, 821 05 Bratislava, IČO:
35 933 631, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia,
písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v
Obchodnom vestníku aj v prípade ak sa doručuje iným spôsobom. V odvolaní sa má popri všeobecných
náležitostiach (§42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. 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.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.4.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009379
Spisová značka: 6K/59/2013
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu SK Profit Company s. r. o., so sídlom Slnečná 19, 900 81
Šenkvice, IČO: 46 089 276, uznesením č. k.: 6K/59/2013-160 zo dňa 14.03.2016, zrušil pre nedostatok majetku
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.04.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 19.4.2016
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K009380
Spisová značka: 6K/24/2014

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

139

Obchodný vestník 78/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.04.2016

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Judita Marčoková, nar. 12.02.1969, bytom Rázusovo nábrežie
151/4, 811 02 Bratislava, uznesením zo dňa 11.03.2016, č. k. 6K/24/2014-197, zrušil po splnení konečného rozvrhu
výťažku konkurz vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.04.2016.

Okresný súd Bratislava I dňa 19.4.2016
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K009381
Spisová značka: 6R/5/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Urbareal s.r.o., so sídlom
Trojičné námestie 5-9, 821 06 Bratislava, IČO: 44 501 641, správcom ktorého je: I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, značka správcu: S 1436,
uznesením č. k. 6R/5/2014-416 zo dňa 10.03.2016, rozhodol o povolení vstupu nového veriteľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 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. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.04.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 19.4.2016
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K009382
Spisová značka: 6K/45/2011
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť, a.s., so sídlom
Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava, IČO: 35 855 398, uznesením zo dňa 15.03.2016, č. k. 6K/45/2011-309, zrušil
po splnení konečného rozvrhu výťažku konkurz vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť
dňa 08.04.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 19.4.2016
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K009383
Spisová značka: 4K/7/2014

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Halapin, nar. 30.09.1966,
bytom Wolkrova 1, 851 01 Bratislava, správcom ktorého je: JUDr. Jarmila Čižmárová, so sídlom kancelárie Kutlíkova
17, 851 02 Bratislava, značka správcu S112, uznesením zo dňa 10.03.2016, č.k. 4K/7/2014 - 136, povolil stup
nového veriteľa: WM Consulting & Communication, s.r.o., so sídlom Sad A. Kmeťa 24, 921 01 Piešťany, IČO: 34 127
798, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48,
832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, s pohľadávkami v celkovej sume 10 579,17 €. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 05.04.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 19.4.2016
Mgr. František Jančok, vyšší súdny úradník
K009384
Spisová značka: 3K/15/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ladislav Kianička, nar. 21.08.1981, Schengenská
373/46B, 851 10 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Ladislav Kianička, nar. 21.08.1981,
Schengenská 373/46B, 851 10 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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373/46B, 851 10 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Ladislav Kianička, nar. 21.08.1981,
Schengenská 373/46B, 851 10 Bratislava
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ladislav Kianička, nar. 21.08.1981, Schengenská 373/46B, 851 10
Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.

Okresný súd Bratislava I dňa 18.4.2016
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K009385
Spisová značka: 3K/36/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ZELENDIKI, s.r.o., Miletičova 21, 821 09 Bratislava,
IČO: 45 490 996, právne zast.: CLC advokátska kancelária s.r.o., Panenská 18, 811 03 Bratislava, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ZELENDIKI, s.r.o., Miletičova 21, 821 09 Bratislava, IČO: 45 490 996
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Ing. Hilda Gajdošová, Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, zn. správcu: S1623,
odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 670,88 Eur, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 116/2015,
prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd vracia zložiteľovi preddavku: Alberto Annis, Turčianska 1139/8, Bratislava, nespotrebovanú časť
preddavku vo výške 988,82 Eur, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 116/2015 prostredníctvom učtárne
tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( §42 ods. 3 zák. č
99/1963 Zb. 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.
Okresný súd Bratislava I dňa 15.4.2016
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K009386
Spisová značka: 3K/36/2015
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu NIHIL OBSTAT, s.r.o. v likvidácii,
so sídlom Pribylinská 12, 831 04 Bratislava, IČO: 31 390 625, správcom ktorého je Ing. Róbert Baran, so sídlom
kancelárie Kvačalova 10, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S1156, rozhodol uznesením č. k. 3K/9/2014-172 zo dňa
05.11.2015 o vstupe veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 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. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 07. 2015.

Okresný súd Bratislava I dňa 15.4.2016
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K009387
Spisová značka: 4K/14/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: rent estate s.r.o., so sídlom Olbrachtova 5, 831 04
Bratislava, IČO: 36 773 573, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: rent estate s.r.o., so sídlom
Olbrachtova 5, 831 04 Bratislava, IČO: 36 773 573,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: rent estate s.r.o., so sídlom Olbrachtova 5, 831 04 Bratislava, IČO: 36
773 573.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.4.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K009388
Spisová značka: 4K/76/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: CONTRAFIN, s.r.o., so sídlom
Turčianska 17, 821 09 Bratislava, IČO: 35 966 874, správcom ktorého je: Mgr. Milena Nosková, so sídlom kancelárie
Zámocká 14, 811 01 Bratislava, značka správcu S1313, o návrhu spoločnosti: BROADVIEW TRADING LTD, so
sídlom c/o Iplan Accounting Ltd, 40 GRACECHURCH Street, Iplan, London, EC3V 0BT, United Kingdom, na vstup do
konkurzného konania,
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e vstup veriteľovi: BROADVIEW TRADING LTD, so sídlom c/o Iplan Accounting Ltd,
40 GRACECHURCH Street, Iplan, London, EC3V 0BT, United Kingdom, do konkurzného konania namiesto
pôvodného veriteľa: GOLDING LTD., so sídlom Kemp House, 152-160 City Road, London EC1V 2NX, IČO: 59 222
26, s pohľadávkami v celkovej sume 338 097,65 € pod položkou č. 1.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súd p o v o ľ u j e vstup veriteľovi: BROADVIEW TRADING LTD, so sídlom c/o Iplan Accounting Ltd,
40 GRACECHURCH Street, Iplan, London, EC3V 0BT, United Kingdom, do konkurzného konania namiesto
pôvodného veriteľa: GOLDING LTD., so sídlom Kemp House, 152-160 City Road, London EC1V 2NX, IČO: 59 222
26, s pohľadávkami v celkovej sume 338 097,65 € pod položkou č. 1.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, do 15 dní
odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa má uviesť, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, 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. Odvolanie musí byť podpísané a datované, musí byť predložené s
potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden
rovnopis, inak budú vyhotovené kópie odvolania a jeho príloh na trovy účastníka podávajúceho odvolanie.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.4.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K009389
Spisová značka: 4K/8/2013

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AMMSAM s.r.o., so sídlom
Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, IČO: 45 320 764, správcom ktorého je: JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, so
sídlom kancelárie Dunajská 25, 811 08 Bratislava, značka správcu S483, uznesením zo dňa 09.03.2016, č.k.
4K/8/2013 - 648, potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, s pohľadávkami v celkovej výške 184 042,26 €.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 02.04.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 19.4.2016
Mgr. František Jančok, vyšší súdny úradník
K009390
Spisová značka: 2K/60/2009

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DAVAY spol. s.r.o., so sídlom ul.
Martinská č. 49, 821 05 Bratislava, IČO: 00681555, správcom ktorého je JUDr. Peter Kubík, so sídlom kancelárie
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, značka správcu: S 86, o návrhu na odvolanie správcu z funkcie správcu
rozhodol
Súd odvoláva JUDr. Peter Kubík, so sídlom kancelárie Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, značka správcu: S 86 z
funkcie správcu úpadcu: DAVAY spol. s.r.o., so sídlom ul. Martinská č. 49, 821 05 Bratislava, IČO: 00681555.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 18.4.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K009391
Spisová značka: 2K/7/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Výskumná a šľachtiteľská stanica vinárska a
vinohradnícka Modra, nezisková organizácia v likvidácii, so sídlom Dolná 120, 90 001 Modra, Slovenská republika,
IČO: 31 821 758, v mene ktorého koná likvidátor Ing. Zdeněk Šipoš, nar. 28. 08. 1950, bytom Repašského 3115/20,
841 02 Bratislava,
návrhu naspravodlivosti
vyhlásenieSlovenskej
konkurzurepubliky
na majetok
a ošľachtiteľská
stanica vinárska a
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Výskumná a šľachtiteľská stanica vinárska a
vinohradnícka Modra, nezisková organizácia v likvidácii, so sídlom Dolná 120, 90 001 Modra, Slovenská republika,
IČO: 31 821 758, v mene ktorého koná likvidátor Ing. Zdeněk Šipoš, nar. 28. 08. 1950, bytom Repašského 3115/20,
841 02 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Výskumná a šľachtiteľská stanica vinárska a
vinohradnícka Modra, nezisková organizácia v likvidácii, so sídlom Dolná 120, 90 001 Modra, Slovenská republika,
IČO: 31 821 758
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Výskumná a šľachtiteľská stanica vinárska a vinohradnícka Modra,
nezisková organizácia v likvidácii, so sídlom Dolná 120, 90 001 Modra, Slovenská republika, IČO: 31 821 758.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 19.4.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K009392
Spisová značka: 2K/59/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Juraj Stern, rod. Stern, nar.
07.08.1957, bytom Talichova 2110/2, 841 02 Bratislava, správcom ktorého je JUDr. Marek Glemba, so sídlom
kancelárie Odborárske námestie 3, vchod Májkova 3, 811 07 Bratislava, značka správcu: S 1666, o návrhu na
odvolanie správcu z funkcie správcu
rozhodol

Súd odvoláva JUDr. Marek Glemba, so sídlom kancelárie Odborárske námestie 3, vchod Májkova 3,
811 07 Bratislava, značka správcu: S 1666 z funkcie správcu úpadcu: Juraj Stern, rod. Stern, nar. 07.08.1957, bytom
Talichova 2110/2, 841 02 Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 18.4.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K009393
Spisová značka: 2R/4/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Grand Glass Company, s.r.o., so
sídlom Cintorínska 3a, 811 08 Bratislava, IČO 36 385 999, správcom ktorého je JUDr. Karol Kovár, so sídlom
kancelárie Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, značka správcu: S 310, o návrhu správcu na udelenie súhlasu s
uzavretím zmieru
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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sídlom Cintorínska 3a, 811 08 Bratislava, IČO 36 385 999, správcom ktorého je JUDr. Karol Kovár, so sídlom
kancelárie Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, značka správcu: S 310, o návrhu správcu na udelenie súhlasu s
uzavretím zmieru
rozhodol
Súd udeľuje správcovi: JUDr. Karol Kovár, so sídlom kancelárie Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, značka správcu: S
310 (Odporca), súhlas na uzavretie súdneho zmieru s Peter Spáda, bytom Hálkova 2696/18, 010 01 Žilina
(Navrhovateľ), v súdnom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod spis. zn. 5Cbi 2/2014 v nasledovnom
znení:
„Odporca uznáva, že Navrhovateľ má právo vylučujúce zapísanie majetku - osobné motorové vozidlo Volkswagen
Passat 3BG/AVF/SG Q, ECV: ZA390BR, modrá metalíza, VIN: WVWZZZ3BZ2E419963 (ďalej len „Majetok“) do
súpisu majetku úpadcu Grand Glass Company, s.r.o., so sídlom Cintorínska 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 36 385 999
(ďalej len „Úpadca“) a zaväzuje sa preto vylúčiť tento Majetok zo súpisu majetku Úpadcu do 7 dní odo dňa schválenia
tohto zmieru.
Navrhovateľ sa zaväzuje zaplatiť Úpadcovi do rúk Odporcu zostatok kúpnej ceny za Majetok vo výške 960 € do 7 dní
odo dňa schválenia tohto zmieru.
Žiadny z účastníkov konania nemá právo na náhradu trov konania.“
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Bratislava I dňa 18.4.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K009394
Spisová značka: 3R/1/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: SPARK, s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova
23, 811 05 Bratislava, IČO: 36 201 090, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: SPARK, s.r.o., so sídlom
Digital Park II, Einsteinova 23, 811 05 Bratislava, IČO: 36 201 090
rozhodol
Súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: SPARK, s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 811 05 Bratislava,
IČO: 36 201 090.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Nám. Martina Benku 10, 811 07
Bratislava, IČO: 36 669 415.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu, a to:
a)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
b)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej
osobe,
c)
prevod, prenájom alebo akékoľvek zaťaženie nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota
predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku Dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
d)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke, factoringovom financovaní alebo o inom dočasnom poskytnutí
alebo prijatí peňažných prostriedkov,
e)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
f)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
g)
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
h) vykonanie iného než bežného úkonu (§10 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
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poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
f)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
g)
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
h) vykonanie iného než bežného úkonu (§10 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
i)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa Dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie na
čas viac ako troch mesiacov,
2
j)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa Dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 10 000 Eur,
k)
akékoľvek plnenie zo strany Dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v
priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 10 000 Eur, ak nejde o plnenia vyplývajúce z právnych úkonov
Dlžníka schválených Správcom,
l)
akékoľvek plnenie Dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo
mimozmluvných sankcií,
m)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
n)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej
pohľadávky,
o)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
ust. § 124 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, vrátane uznania záväzku účinného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok:
1.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
( ďalej len "ZKR" ).
2.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Ustanovenie § 28 ods. 6 ZKR sa použije
primerane. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 121 ZKR).
3.
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
4.
V zmysle § 122 ods. 1 ZKR sa použijú primerane ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR upravujúce
prihlasovanie pohľadávok v konkurznom konaní, podľa ktorých:
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
3
- Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa
pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku.
5.
Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou
prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (§ 22 ods. 2 ZKR).
6.
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
pohľadávok (§ 122 ods.
ZKR).a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
a o3zmene
7.
Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby
rozhodol, či sa na prihlášku prihliada (§ 122 ods. 4 ZKR).146
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pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku.
5.
Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou
prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (§ 22 ods. 2 ZKR).
6.
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok (§ 122 ods. 3 ZKR).
7.
Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby
rozhodol, či sa na prihlášku prihliada (§ 122 ods. 4 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V
námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky
zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
Okresný súd Bratislava I dňa 19.4.2016
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K009395
Spisová značka: 2K/23/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Peter Gál, nar. 15. 05. 1960, bytom 981 01
Hnúšťa, Maša 559, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Peter Gál, nar. 15. 05. 1960, bytom 981 01 Hnúšťa, Maša 559.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Ing. Bernarda Pekára, PhD, so sídlom
kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Kukučínova 24.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
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5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť 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).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.04.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K009396
Spisová značka: 2K/30/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu - Ján Bergnacht, nar. 23. 04.
1957, bytom 969 01 Banská Štiavnica, Andreja Sládkoviča 65/14, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing.
Jaroslav Ďaďo,
so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, 29. augusta 31, o návrhu správcu na
schválenie konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov, takto
rozhodol
S c h v a ľ u j e konečný rozvrh výťažku.
Správca u s p o k o j í
1.
2.
3.
4.

veriteľov prihlásených nezabezpečených pohľadávok takto:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o Finance
zmene a doplnení
zákonov
na svojom
Consumer
holding,niektorých
a.s. sumou
17,68
eura. webovom sídle: www.justice.gov.sk

Prima banka Slovensko, a.s. sumou 24,45 148
eura.
Profi Credit Slovakia s.r.o. sumou 23,46 eura.
Prvá stavebná sporiteľňa a.s. sumou 78,93 eura.
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S c h v a ľ u j e konečný rozvrh výťažku.
Správca u s p o k o j í
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Poučenie:

veriteľov prihlásených nezabezpečených pohľadávok takto:

Consumer Finance holding, a.s. sumou 17,68 eura.
Prima banka Slovensko, a.s. sumou 24,45 eura.
Profi Credit Slovakia s.r.o. sumou 23,46 eura.
Prvá stavebná sporiteľňa a.s. sumou 78,93 eura.
Sociálna poisťovňa - ústredie sumou 2,41 eura.
Stredoslovenská energetika a.s. sumou 0,38 eura.
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. sumou 0,37 eura.
Všeobecná úverová banka, a.s. sumou 8,01 eura.
Slovenská konsolidačná, a.s. sumou 1,42 eura.
POHOTOVOSŤ s.r.o. sumou 17,00 Eur.

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.04.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K009397
Spisová značka: 2K/93/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jozef Ďurkovič, nar. 07. 03.
1981, bytom 985 02 Breznička 223, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, so
sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 23, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a JUDr. Zdenke Tökölyovej Majerovej, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Skuteckého
23 paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.04.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K009398
Spisová značka: 2K/80/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Katarína Chlebušová, nar.
09. 12. 1963, bytom Karpatská 6175/4, 974 11 Banská Bystrica, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr.
Jana Živická, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Bakossova 8, o návrhu správcu na priznanie paušálnej
odmeny
za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a JUDr. Jane Živickej, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Bakossova 8 paušálnu
odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.04.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K009399
Spisová značka: 1K/12/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok MRL staving s.r.o., so sídlom
Malinovského 1035/17, 963 01 Krupina, IČO: 45 388 857, správcom ktorého je JUDr. Tomáš Kohút, so sídlom
kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie
do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
P r i z n á v a JUDr. Tomášovi Kohútovi, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, ako správcovi
konkurznej podstaty úpadcu paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov v sume
2 788,28 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.04.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K009400
Spisová značka: 4K/6/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci veďte
spisovú značku:
4K/6/2016
vo veci
navrhovateľa: Crossdefault Management Group, k.s., so sídlom Zelená 2, 811 01 Bratislava, IČO: 45 462 801
proti
dlžníkovi: Mlyn a pekárne u Sleziakov, s.r.o., so sídlom Jarmočná 610/87, 992 01 Modrý Kameň, IČO: 34 099 344
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 13.06.2016 o 09:00 h na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská
Bystrica, v miestnosti č. dv. 132.
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť a
môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu (§ 52, § 53 a § 147 ods. 1 O. s. p.).
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Účastníci konania sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Všetky dôkazy a skutočnosti musia
predložiť alebo označiť skôr, ako súd vyhlási rozhodnutie vo veci samej, resp. pred vyhlásením uznesenia o skončení
dokazovania, pretože na dôkazy označené a predložené neskôr súd neprihliada (§ 120 ods. 1, 4 O. s. p.).
Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a O. s. p.!
Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky 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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Účastníci konania sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Všetky dôkazy a skutočnosti musia
predložiť alebo označiť skôr, ako súd vyhlási rozhodnutie vo veci samej, resp. pred vyhlásením uznesenia o skončení
dokazovania, pretože na dôkazy označené a predložené neskôr súd neprihliada (§ 120 ods. 1, 4 O. s. p.).
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Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 14.04.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K009401
Spisová značka: 4K/6/2016
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 4K/6/2016
vo veci
navrhovateľa: Crossdefault Management Group, k.s., so sídlom Zelená 2, 811 01 Bratislava, IČO: 45 462 801
a ním označeného veriteľa: RB FIN, s.r.o., Bratislava, +ULTRA Financial & legal advisory, s.r.o., Bratislava.
proti
dlžníkovi: Mlyn a pekárne u Sleziakov, s.r.o., so sídlom Jarmočná 610/87, 992 01 Modrý Kameň, IČO: 34 099 344
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 13.06.2016 o 09:00 h na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská
Bystrica, v miestnosti č. dv. 132.
Súd týmto upovedomuje veriteľa označeného v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Mlyn a pekárne u
Sleziakov, s.r.o., so sídlom Jarmočná 610/87, 992 01 Modrý Kameň, IČO: 34 099 344, a to veriteľa: RB FIN, s.r.o.,
Bratislava, +ULTRA Financial & legal advisory, s.r.o., Bratislava o nariadenom pojednávaní.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na
súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním potrebné
návrhy, aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené
na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní
odvolať.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou !
Účastníci konania sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Všetky dôkazy a skutočnosti musia
predložiť alebo označiť skôr, ako súd vyhlási rozhodnutie vo veci samej, resp. pred vyhlásením uznesenia o skončení
dokazovania, pretože na dôkazy označené a predložené neskôr súd neprihliada (§ 120 ods. 1, 4 O. s. p.).
Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a O. s. p.!

Okresný súd Banská Bystrica dňa 14.04.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K009402
Spisová značka: 4K/8/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Ing. Cyril Fendek, Novozámocká č. 3210/21, 960 01
Zvolen, likvidátor spoločnosti Investičná spoločnosť SIZ, s.r.o. " v likvidácii", so sídlom Moyzesova č. 3367, 960 01
Zvolen, IČO: 36 057 754, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.
8088/S, o návrhu likvidátora na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Investičná spoločnosť SIZ, s.r.o. " v likvidácii", so sídlom Moyzesova č.
3367, 960 01 Zvolen, IČO: 36 057 754.
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

151

Obchodný vestník 78/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.04.2016

Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Investičná spoločnosť SIZ, s.r.o. " v likvidácii", so sídlom Moyzesova č.
3367, 960 01 Zvolen, IČO: 36 057 754.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 14.04.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K009403
Spisová značka: 4K/14/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Zdeno Mirilovič, nar. 12.09.1962, bytom Trieda Dukelských
hrdinov 462/14, 976 46 Valaská, s miestom podnikania Štvrť L. Novomeského 19, 977 01 Brezno, IČO: 40 866 351,
zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Brezno, č. živnostenského registra: 603-5290, o návrhu dlžníka
na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Zdeno Mirilovič, nar. 12.09.1962, bytom Trieda Dukelských hrdinov
462/14, 976 46 Valaská, s miestom podnikania Štvrť L. Novomeského 19, 977 01 Brezno, IČO: 40 866 351.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty Licitor recovery k.s., so sídlom kancelárie
Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 393 486, značka správcu S1388.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd ukladá
správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike
v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
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665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť 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).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.04.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K009404
Spisová značka: 2K/26/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Vladimír Hučka, nar. 16. 04. 1981, bytom 966 01
Hliník nad Hronom, 1. Mája 854, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - Vladimír Hučka, nar. 16. 04. 1981, bytom 966 01 Hliník nad Hronom, 1.
Mája 854
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.04.2016
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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Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K009405
Spisová značka: 26K/32/2010
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: B.R.M. auto, s.r.o., so sídlom Rampová 5,
Košice 040 01, IČO: 361 749 04 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so
sídlom: Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, IČO: 30 796 482 na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 81 a 82.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach 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 14.4.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K009406
Spisová značka: 26K/27/2010
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GAZPETROL GROUP a.s., so sídlom
Južná Trieda 97, 040 01 Košice, IČO: 44 070 195 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom:
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so
sídlom: Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, IČO: 30 796 482 na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 46/1 až 46/2.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach 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 14.4.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K009407
Spisová značka: 26K/43/2013

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TOPKO International, a.s., 044 43 Budimír
7, IČO: 36 204 064o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol

P o t v r d z u j e prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, so sídlom: Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, IČO: 30 796 482 na navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedených v zozname pohľadávok pod č. 143
až 145.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach 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 14.4.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K009408
Spisová značka: 26K/57/2013
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STAVRO, s.r.o., so sídlom Vstupný areál
VSŽ a.s., 044 54 Košice - mestská časť Šaca, IČO: 36 201 332 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s.,
so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, so sídlom: Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, IČO: 30 796 482 na navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedenej v zozname pohľadávok pod č. 188.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach 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 14.4.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K009409
Spisová značka: 26K/38/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Gabriel Dajkó, nar. 22.02.1940, bytom Toryská 6, 040 11 Košice o
návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005
na potvrdenieVydáva
nadobudnutia
pohľadávok
Ministerstvo
spravodlivostitakto
Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Gabriel Dajkó, nar. 22.02.1940, bytom Toryská 6, 040 11 Košice o
návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005
na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol

Potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so
sídlom: Rozvojová 2, 040 90 Košice, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, vedených v zozname pohľadávok pod č. 8 až 11.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach 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 13.4.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K009410
Spisová značka: 26K/39/2014

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PP 3, s.r.o., so sídlom Textilná 6, 040 01
Košice, IČO: 36 862 339 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom:
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s., so sídlom: Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, v časti postúpených pohľadávok vedených v
zozname pohľadávok pod č. 5/1 až 5/8.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach 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 14.4.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K009411
Spisová značka: 26K/46/2014

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AC-METAL s.r.o., so sídlom Hnilecká 19,
056 01 Gelnica,
IČO: 36 449 776 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
814 99 Bratislava, IČO:a o35zmene
776 005
na potvrdenie
nadobudnutia
pohľadávok
takto
a doplnení
niektorých zákonov
na svojom
webovom sídle:
www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AC-METAL s.r.o., so sídlom Hnilecká 19,
056 01 Gelnica, IČO: 36 449 776 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol
Potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so
sídlom: Rozvojová 2, 040 90 Košice, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, vedených v zozname pohľadávok pod č. 20 až 23.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach 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 18.4.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K009412
Spisová značka: 31K/34/2012
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: BRICK s.r.o., so sídlom: Krivá 18, 040
01 Košice, IČO: 36 571 903, o odvolaní správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Igor Varga, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 1234/4, 075 01
Trebišov zn. správcu: S 898.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 18.4.2016
JUDr. Július Tóth,
K009413
Spisová značka: 31K/58/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. v konkurze, so sídlom:
Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 772 623, o návrhu navrhovateľa: J&T Private Investments B.V., so
sídlom: Schiphol Boulevard 307, Toren C-4, 1118BJ, Schiphol, Holandské kráľovstvo, registračné číslo: 24 323 401,
práv. zastúpený: Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava,
IČO: 47 232 471, na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: J&T Private Investments B.V., so sídlom:
Schiphol Boulevard 307, Toren C-4, 1118BJ, Schiphol, Holandské kráľovstvo, registračné číslo: 24 323 401 namiesto
pôvodného veriteľa: Arca Investments, a.s., so sídlom: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 975 041 v časti
postúpených pohľadávok vedených v zozname pohľadávok pod č. 199 a 200.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu
v Košiciach,
to písomneSlovenskej
v troch vyhotoveniach
na Okresnom
Košice
I.
Vydáva
Ministerstvoaspravodlivosti
republiky podľa zákona
č. 200/2011súde
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 každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach 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 18.4.2016
JUDr. Roman Maščák,
K009414
Spisová značka: 31K/64/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca podstaty úpadcu:
SKYSIDE SLOVAKIA s.r.o., so sídlom: Jantárová 30, 040 01 Košice, IČO: 36 214 833, so sídlom správcu: Holubyho
12, 040 01 Košice, zn. správcu: S1155, proti dlžníkovi: KRÁSNA PRI JAZERE spol. s r.o., so sídlom: Pri prachárni
11, 040 11 Košice, IČO: 43 878 296
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 1.659,70 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 1.659,70 EUR zložiteľovi preddavku: doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca
podstaty úpadcu: SKYSIDE SLOVAKIA s.r.o., so sídlom: Jantárová 30, 040 01 Košice, IČO: 36 214 833, so sídlom
správcu: Holubyho 12, 040 01 Košice, zn. správcu: S1155 vedený pod položkou denníka D19-243/2015 na účet číslo
SK4811000000002614772477, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 18.4.2016
JUDr. Július Tóth,
K009415
Spisová značka: 26K/50/2014
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Widos, s.r.o., so
sídlom Podskala č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 578 088 uznesením zo dňa 26.02.2016 č.k. 26K/50/2014207 potvrdil prevod pohľadávok do konkurzného konania navrhovateľovi Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto konkurzného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s., so sídlom: Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.03.2016.
Okresný súd Košice I dňa 18.4.2016
JUDr. Michal Leščinský, 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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K009416
Spisová značka: 31K/51/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90
Košice proti dlžníkovi: Boretto s. r. o., so sídlom: Cukrovarská 3042, 075 01 Trebišov, IČO: 46 358 021 o priznaní
odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
Priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice, zn.
správcu: S1132, odmenu vo výške 663,88 EUR.
Nepriznáva predbežnému správcovi: JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice, zn.
správcu: S1132, náhradu výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka.
Ukladá učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: JUDr. Melánia Burdová, so sídlom
kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice, zn. správcu: S1132, odmenu vo výške 663,88 EUR z preddavku evidovaného
v zázname o zložení položka denníka D19-178/2015, 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 18.4.2016
JUDr. Roman Maščák,
K009417
Spisová značka: 26K/50/2014

Okresný súd Košice I rozhodol v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Widos, s.r.o.,
so sídlom Podskala č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 578 088 o učenie, či sa na podanie uvedené v zozname
podaní vyhotovenom správcom, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou
prihliada ako na prihlášku takto

rozhodol
U r č u j e , že na podanie doručené správcovi dňa 02.03.2016 označené poradovým číslom 1, ktorým bola
uplatnená pohľadávka veriteľa: Schachermayer spol. s r.o., so sídlom Pestovateľská 12, 821 04 Bratislava, IČO: 31
383 858, vo výške 763,84 EUR sa prihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 18.4.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K009418
Spisová značka: 31K/51/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Rozvojová
2, 041 90 Košice, proti dlžníkovi: Boretto s. r. o., so sídlom: Cukrovarská 3042, 075 01 Trebišov, IČO: 46 358 021,
takto
rozhodol
O p r a v u j e II. výrok v uznesení č. k. 31K/51/2015-52 zo dňa 01.03.2016 tak, že správne má znieť: U s t a n o v u j
e predbežného správcu: JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice, zn. správcu:
S1132 z a s p r á v c u
p o d s t a t y.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Okresný súd Košice I do 15 dní odo dňa jeho doručenia, v
troch písomných vyhotoveniach. 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 Košice I dňa 15.4.2016
JUDr. Roman Maščák,
K009419
Spisová značka: 31K/83/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Mobil House Partners s.r.o., so sídlom: Mäsiarska 30, 040 01 Košice,
IČO: 45 631 697, o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
I, IČO: 35 776 005 na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom:
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad
Košice, so sídlom: Rozvojová 2, 040 90 Košice v časti postúpenej pohľadávky vedenej v zozname pohľadávok pod
číslom 24 v celkovej sume 959,98 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) c
estou 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 18.4.2016
JUDr. Roman Maščák,
K009420
Spisová značka: 26K/52/2015

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 Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Imrich Firkala, narodený: 19.03.1985, bytom
197, 076 12 Slivník o návrhu odvolaného správcu podstaty: JUDr. Michal Medviď, so sídlom kancelárie Štúrova 27,
040 01 Košice, značka správcu: S1566 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol

P r i z n á v a odvolanému správcovi podstaty: JUDr. Michal Medviď, so sídlom kancelárie Štúrova 27, 040 01 Košice,
značka správcu: S1566, paušálnu odmenu vo výške 663,88 EUR.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 18.4.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K009421
Spisová značka: 31K/43/2013
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ONDENA s. r. o., so sídlom: Pražská 4,
Košice 040 11, IČO: 36 473 499, o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok takto

rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, so sídlom: Žellova 2, 829 24 Bratislava, IČO: 30796482, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedenej v zozname pohľadávok pod č. 57.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach 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 14.4.2016
JUDr. Roman Maščák,
K009422
Spisová značka: 31K/38/2014

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Mária Pečeňáková ŠTÝL, miesto
podnikania: Choňkovce 219, 07263 Choňkovce, IČO: 33889911, o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, so sídlom: Žellova 2, 829 24 Bratislava, IČO: 30796482, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedených v zozname pohľadávok pod č. 80 a
81.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach 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 14.4.2016
JUDr. Roman Maščák,
K009423
Spisová značka: 26K/64/2015

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: I.D.H., s.r.o., so sídlom Južná trieda 119,
040 01 Košice, IČO: 36 198 552 o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol

P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Vladimír Lisák, so sídlom kancelárie Sama Chalupku 10,
071 01 Michalovce, značka správcu: S1460, odmenu vo výške 663,88 EUR.
N e p r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Vladimír Lisák, so sídlom kancelárie Sama Chalupku 10, 071 01
Michalovce, značka správcu: S1460, náhradu preukázaných výdavkov.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: JUDr. Vladimír Lisák, so sídlom
kancelárie Sama Chalupku 10, 071 01 Michalovce, značka správcu: S1460 odmenu vo výške 663,88 EUR z
preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 30.11.2015 položka denníka D19 - 239/2015 na účet číslo:
2268630053/0200, 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 18.4.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
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K009424
Spisová značka: 31K/22/2007
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu FYTO, spoločnosť s ručením obmedzeným
Michalovce v likvidácii, so sídlom: 072 37 Sliepkovce, IČO: 31 704 531, o návrhu navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie nadobudnutia
pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, so sídlom: Žellova 2, 829 24 Bratislava, IČO: 30796482, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedenej v zozname pohľadávok pod č. 17 vo
výške 66,39 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach 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 14.4.2016
JUDr. Roman Maščák,
K009425
Spisová značka: 26K/17/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Zdenka Tóthová, rod. Vargová, narodený: 26.02.1986,
trvale bytom: Jarková 102/44, 076 63 Malé Ozorovce, právne zast.: JUDr. Oľgou Kmeťovou, CSc. advokátkou,
Važecká 4, 040 12 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Zdenka Tóthová, rod. Vargová, narodený:
26.02.1986, trvale bytom: Jarková 102/44, 076 63 Malé Ozorovce.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).
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vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 18.4.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K009426
Spisová značka: 26K/19/2015
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ľubica Kancelová, nar. 19.11.1967, bytom
Humenská 43, 040 11 Košice o návrhu správcu podstaty: Ing. Viliam Lafko, so sídlom kancelárie Štúrova 19, 040 01
Košice, zn. správcu: S1424 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto

rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty: Ing. Viliam Lafko, so sídlom kancelárie Štúrova 19, 040 01 Košice, zn. správcu:
S1424, paušálnu odmenu vo výške 276,62 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 19.4.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K009427
Spisová značka: 26R/4/2011
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: UNICOM JIV, s.r.o., so sídlom Učňovská
6/574, 040 15 Košice-Šaca, IČO: 36 850 551 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom:
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so
sídlom: Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, IČO: 30 796 482 na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedenej v zozname pohľadávok pod č. 101 v postúpenej výške 59,21 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach 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 14.4.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K009428
Spisová značka: 26K/33/2012
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MMF Slovakia s.r.o., so
sídlom Trnková 49, 040 14 Košice, IČO: 45 987 483 o ustanovení správcu podstaty takto
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Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MMF Slovakia s.r.o., so
sídlom Trnková 49, 040 14 Košice, IČO: 45 987 483 o ustanovení správcu podstaty takto
rozhodol

U s t a n o v u j e správcu podstaty: Areko Group, k.s., so sídlom kancelárie: Vrátna 28, 040 01 Košice, značka
správcu: S1689.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 13.4.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K009429
Spisová značka: 26K/30/2014
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Gabriela Prochyrová, rod. Horecká, nar. 20.01.1981, trvale
bytom Na kope č. 302/28, Košice - Myslava, uznesením č.k. 26K/30/2014-182 zo dňa 07.03.2016 zrušil konkurz na
majetok dlžníka po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.03.2016.
Okresný súd Košice I dňa 11.4.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K009430
Spisová značka: 26K/12/2014

OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STAVA IP spol.
s r.o. Košice, so sídlom Vodárenská č. 2, 040 06 Košice, IČO: 31 654 878 uznesením zo dňa 10.03.2016 č.k.
26K/12/2014-463 potvrdil prevod pohľadávok do konkurzného konania navrhovateľovi CNL Industry s.r.o., so sídlom
Alžbetina 28, 040 01 Košice, IČO: 47 056 649 namiesto konkurzného veriteľa PORKY s.r.o., so sídlom Osloboditeľov
68, 040 17 Košice, IČO: 36 593 061.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.04.2016.

Okresný súd Košice I dňa 14.4.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K009431
Spisová značka: 32K/7/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Katarína Bednárzová, narodená: 16.07.1970, bytom:
Volgogradská 181/6, 071 01 Michalovce, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Katarína Bednárzová, narodená: 16.07.1970, bytom:
Volgogradská 181/6, 071 01 Michalovce, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Katarína Bednárzová, narodená: 16.07.1970, bytom: Volgogradská
181/6, 071 01 Michalovce.
U z n á v a konkurz za malý.
U s t a n o v u j e správcu podstaty: JUDr. Juraj Gavalčin, so sídlom kancelárie: Platanová 5, 040 01 Košice, zn.
správcu: S909.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
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).
5. Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
6. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
7. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
8. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
9. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
10. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
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uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
10. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
11. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
12. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
13. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
14. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
15. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
16. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
17. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
18. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť 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).
23. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
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na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 18.4.2016
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K009432
Spisová značka: 26K/10/2011
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Hedmeg, nar. 11.05.1946, Jarná 3,
048 01 Rožňava podnikajúci pod obchodným menom Pavol Hedmeg BAZÁR, s miestom podnikania Čučmianska
dlhá 6, 048 01 Rožňava, IČO: 107 479 31, zast. JUDr. Ladislav Csákó, advokát, Hviezdoslavova 4, 048 01 Rožňava
o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005
na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, so sídlom: Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, IČO: 30 796 482 na navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedenej v konečnom zozname pohľadávok
pod č. 131.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach 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 14.4.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K009433
Spisová značka: 26K/60/2011

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TEUG s.r.o., so sídlom Vojenská 8, 040 01
Košice, IČO: 36 579 190 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, so sídlom: Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, IČO: 30 796 482 na navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedených v konečnom zozname pohľadávok
pod č. 164 až 165.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania:
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach 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 14.4.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K009434
Spisová značka: 26K/35/2012

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PLASTOKNO, s.r.o. Košice, so sídlom Pri
Hati 1, 040 31 Košice, IČO: 31 669 891 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol

P o t v r d z u j e prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, so sídlom: Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, IČO: 30 796 482 na navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedenej v zozname pohľadávok pod č. 182 a
pohľadávky vedenej v zozname pohľadávok pod č. 183 v postúpenej časti vo výške 39,67 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach 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 14.4.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K009435
Spisová značka: 26K/38/2012

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: František Doffek, nar. 30.06.1985, s
miestom podnikania Bystrá 641/13, 053 11 Smižany, IČO: 43 007 724 o návrhu navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie nadobudnutia
pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, so sídlom: Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, IČO: 30 796 482 na navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedenej v zozname pohľadávok pod č. 104.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach 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 rozsahuVydáva
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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 13.4.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K009436
Spisová značka: 27K/1/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Barbora Vidovencová, nar. 29.06.1969, bytom
Komárno, Gazdovská č. 41, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Mgr. Barbora Vidovencová, nar.
29.06.1969, bytom Komárno, Gazdovská č. 41, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka:
bytom Komárno, Gazdovská č. 41.

Mgr. Barbora Vidovencová, nar. 29.06.1969,

II.

O t v á r a sa malý konkurz.

III.

Ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Mariána Dobiša, so sídlom kancelárie: Nitra, Farská č. 30.

IV. V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, na predpísanom tlačive v jednom
rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra k sp. zn. 27K/1/2015. Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / v ďalšom texte len ZoKR / ). Doručenie
prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na
súde ( § 28 ods. 6 ZoKR ). Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
V. Ukladá správcovi povinnosť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu informovať veriteľov dlžníka: Mgr.
Barbora Vidovencová, nar. 29.06.1969, bytom Komárno, Gazdovská č. 41, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v
zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.mája 2000 o konkurznom konaní.
VI. Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti ). Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr doručené námietky súd neprihliada ( § 197
ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť 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).
VII. Súd poučuje veriteľov, že prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, a to: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku
neprihliada; /vzor tlačiva je uvedený vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, vzor tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk <http://www.justice.gov.sk> /.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. ( § 29 ods. 6 ZoKR ).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne ( § 28 ods. 4 ZoKR ).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva ( § 29 ods. 2
ZoKR ).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
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170
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
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Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva ( § 29 ods. 2
ZoKR ).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada ( § 29 ods. 7 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky ( § 28 ods. 5 ZoKR ). V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky ( § 29 ods. 3 ZoKR ).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej
lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo
na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti
dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných
pohľadávok proti tejto podstate ( § 28 ods. 7, ods. 8 ZoKR ).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou ( § 29 ods. 5 ZoKR ).
VIII. Súd poučuje dlžníka o možnosti oddlženia; návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník spolu s
návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu a musí obsahovať
okrem všeobecných náležitostí návrhu ( § 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku ) aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje
poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom ( § 23 ods. 1 ZoKR ). Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 ZoKR ).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 18.4.2016
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K009437
Spisová značka: 27K/7/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ondrej Pecha, nar. 23.01.1974, bytom Nitra, Vikárska č.
1077/15, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Ondrej Pecha, nar. 23.01.1974, bytom Nitra, Vikárska č.
1077/15, takto
rozhodol
I/ U s t a n o v u j e JUDr. Mariána Dobiša, so sídlom kancelárie: Nitra, Farská č. 30, za predbežného správcu
dlžníkovi: Ondrej Pecha, nar. 23.01.1974, bytom Nitra, Vikárska č. 1077/15.
II/ Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia za
predbežného správcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ).

Okresný súd Nitra dňa 18.4.2016
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K009438
Spisová značka: 27K/8/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníčka: Adriana Klbiková, nar. 29.05.1973, bytom Obec Cabaj Čápor, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníčka: Adriana Klbiková, nar. 29.05.1973, bytom Obec Cabaj - Čápor,
takto
rozhodol
I/ U s t a n o v u j e JUDr. Tatianu Timoranskú, so sídlom kancelárie: Nové Zámky, Podzámska č. 32, za
predbežného správcu dlžníkovi: Adriana Klbiková, nar. 29.05.1973, bytom Obec Cabaj - Čápor.
II/ Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia za
predbežného správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ).
Okresný súd Nitra dňa 18.4.2016
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K009439
Spisová značka: 31NcKR/11/2013
Zároveň Vás žiadame v lehote 10 dní doručiť súdu písomné aktualizované vyjadrenie k Vášmu návrhu na oddlženie a
doklad preukazujúci príjem /rozpísané jednotlivé zložky za jednotlivé mesiace za dobu od 01.07.2015 do 31.03.2016/
a doklady preukazujúce uspokojovanie veriteľov, ktorých prihlásené pohľadávky boli zistené v konkurznom konaní
31K/42/2013, a to za obdobie od 12.01.2016 doposiaľ, ďalej súdu oznámiť, aké sú Vaše majetkové pomery a či máte
voči niekomu vyživovaciu povinnosť a v akej výške.
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31NcKR/11/2013
Predvolanie
Vo veci navrhovateľa:
Richard Konta, narodený 19.02.1979, bytom Trávna 2037/12, 940 55 Nové Zámky
o návrhu na oddlženie dlžníka:
nariaďuje sa pojednávanie
na deň
30.05.2016
o 10.00
hod.
------------------------------------------------------------17
prízemie
na podpísanom súde v miestnosti č. dv.........................................,............................posch.
na ktoré predvoláva:
- dlžníka: Richard Konta, narodený 19.02.1979, bytom Trávna 2037/12, 940 55 Nové Zámky
Súd pokladá Vydáva
za potrebné
Vás spravodlivosti
v tomto konaní
vypočuť.
Ministerstvo
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

Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa172
bez ospravedlnenia neustanovíte, môže Vás súd dať
predviesť a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 52 O.s.p.). Ak sa neustanovíte na súd a svoju
neprítomnosť neospravedlníte včas a vážnymi okolnosťami súd Vám uloží poriadkovú pokutu (§ 53 O.s.p.).

------------------------------------------------------------17
prízemie
na podpísanom súde v miestnosti č. dv.........................................,............................posch.
Obchodný vestník 78/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 25.04.2016
na ktoré predvoláva:
- dlžníka: Richard Konta, narodený 19.02.1979, bytom Trávna 2037/12, 940 55 Nové Zámky
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa bez ospravedlnenia neustanovíte, môže Vás súd dať
predviesť a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 52 O.s.p.). Ak sa neustanovíte na súd a svoju
neprítomnosť neospravedlníte včas a vážnymi okolnosťami súd Vám uloží poriadkovú pokutu (§ 53 O.s.p.).
Doneste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise pripojené do spisu, ako
aj veci, ktoré treba ohliadnuť.
Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral listiny a
predmety ohliadky, ktoré má dlžník alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde alebo orgáne,
rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať (označte ich menom,
priezviskom, adresou bydliska a uveďte aká skutočnosť sa má ich výpoveďou v konaní preukázať).
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.

V Nitre, dňa 19.04.2016

Za správnosť vyhotovenia: Erika Tóthová

--------------------------------------------------------------------------------OKRESNÝ SÚD NITRA, Štúrova ul. 9, PSČ 949 68, tel. 037/6525 221-2, fax: 037/6526633
e-mail: podatelnaOSNR@justice.sk

Okresný súd Nitra dňa 19.4.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K009440
Spisová značka: 32K/13/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Mgr. Žaneta Cseriová, nar. 11.10.1976, bytom
Žitnoostrovská 628/1, 941 23 Andovce, o návrhu navrhovateľky na vyhlásenie konkurzu na dlžníčku: : Mgr. Žaneta
Cseriová, nar. 11.10.1976, bytom Žitnoostrovská 628/1, 941 23 Andovce, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníčku Mgr. Žaneta Cseriová, nar. 11.10.1976, bytom Žitnoostrovská 628/1, 941
23 Andovce.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 19.4.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa

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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K009441
Spisová značka: 31K/15/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: IDS MONTÁŽE LEVICE, s.r.o., so sídlom Sv. Michala 4,
934 01 Levice, IČO: 36 549 011, zastúpený: LEGATE, s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava,
IČO: 35 846 909, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: IDS MONTÁŽE LEVICE, s.r.o., so sídlom Sv.Michala
4, 934 01 Levice, IČO: 36 549 011, takto
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi IDS MONTÁŽE LEVICE, s.r.o., so sídlom Sv. Michala 4, 934 01 Levice, IČO: 36 549 011
predbežného správcu: JUDr. Stanislav Barkoci, so sídlom kancelárie Hollého 10, 949 01 Nitra, S1528.
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 19.4.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K009442
Spisová značka: 31K/1/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadkyne: Mária Hansková, nar. 02.03.1966,
bytom 934 05 Levice, Perecká 2965/6, ktorého správcom je JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie Štefánikova
trieda 9, 949 01 Nitra, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
I. P r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Miroslavovi Belicovi, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949
01 Nitra, odmenu v sume 165,97 eur a náhradu preukázaných výdavkov správcu v sume 357,96 eura.
II. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet predbežného správcu JUDr. Miroslava Belicu, so
sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov spolu v sume
523,93 eura z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D
19 - 2/2016 do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať 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 O.s.p.)
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 19.4.2016
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K009443
Spisová značka: 1K/13/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Róbert Baláž, nar. 08.10.1973, trvale
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
republiky
podľa
zákona
č. 200/2011 Z.
o Obchodnom vestníku
bytom Ťačevská
610/83,
085 01
Bardejov,Slovenskej
správcom
ktorého
je I&R
KONKURZY
A z.
REŠTRUKTURALIZÁCIE,
k.s., so
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu uznesením 1K/13/2014 zo
dňa 16.03.2016 zrušil konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
174 Róbert Baláž, nar. 08.10.1973, trvale bytom Ťačevská
610/83, 085 01 Bardejov, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Róbert Baláž, nar. 08.10.1973, trvale
bytom Ťačevská 610/83, 085 01 Bardejov, správcom ktorého je I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so
sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu uznesením 1K/13/2014 zo
dňa 16.03.2016 zrušil konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Róbert Baláž, nar. 08.10.1973, trvale bytom Ťačevská
610/83, 085 01 Bardejov, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.04.2016.
Okresný súd Prešov dňa 19.4.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K009444
Spisová značka: 1K/10/2013
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Peter Matej, nar. 27.05.1969,
bytom Kvetná 74/18, 082 04 Drienov, správcom ktorého je Ing. Mgr. Anna Žoldošová, so sídlom kancelárie Staničná
9, 059 51 Poprad - Matejovce, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu uznesením 1K/10/2013-559 zo dňa
16.03.2016 zrušil konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Peter Matej, nar. 27.05.1969, bytom Kvetná 74/18, 082 04
Drienov, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.04.2016.
Okresný súd Prešov dňa 19.4.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K009445
Spisová značka: 1K/62/2012
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jozefína Skalská, nar.
02.10.1948, bytom 090 05 Vyšný Komárnik 41, správcom ktorého je JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu uznesením 1K/62/2012-125 zo dňa
21.03.2016 zrušil konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Jozefína Skalská, nar. 02.10.1948, bytom 090 05 Vyšný
Komárnik č. 41, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.04.2016.
Okresný súd Prešov dňa 19.4.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K009446
Spisová značka: 1K/55/2008
Oznam
Okresný súd Prešov rozhodol v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Krajňak, nar.
06.12.1977, podnikajúceho pod obchodným menom Pavol Krajňak ml., s miestom podnikania 087 01 Kračúnovce 89,
IČO: 35 247 398, správcom ktorého je JUDr. Milan Sivý, so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia 3006/116, 058 01
Poprad, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu uznesením 1K/55/2008-178 zo dňa 07.03.2016 zrušil konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Pavol Krajňak, nar. 06.12.1977, podnikajúceho pod obchodným menom Pavol Krajňak
ml., s miestom podnikania 087 01 Kračúnovce 89, IČO: 35 247 398, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
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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IČO: 35 247 398, správcom ktorého je JUDr. Milan Sivý, so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia 3006/116, 058 01
Poprad, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu uznesením 1K/55/2008-178 zo dňa 07.03.2016 zrušil konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Pavol Krajňak, nar. 06.12.1977, podnikajúceho pod obchodným menom Pavol Krajňak
ml., s miestom podnikania 087 01 Kračúnovce 89, IČO: 35 247 398, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.03.2016.
Okresný súd Prešov dňa 19.4.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K009447
Spisová značka: 1K/55/2009

Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: POĽNOHOSPODÁR Spišský Štvrtok,
s.r.o. v konkurze, so sídlom Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, IČO: 31 711 235, správcom ktorého je JUDr. Jozef
Šperka, so sídlom kancelárie Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre
nedostatok majetku uznesením 1K/55/2009-279 zo dňa 14.03.2016 zrušil konkurz vyhlásený na majetok dlžník
POĽNOHOSPODÁR Spišský Štvrtok, s.r.o. v konkurze, so sídlom Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, IČO: 31 711
235, pre nedostatok majetku.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.04.2016.

Okresný súd Prešov dňa 19.4.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K009448
Spisová značka: 1K/55/2012
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu KROTUCHEM, s.r.o., so
sídlom Levočská 9, 080 01 Prešov, IČO: 31 702 732, správcom ktorého je JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom
kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu uznesením 1k/55/2012-680 zo dňa
02.03.2016 zrušil
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka KROTUCHEM, s.r.o., so sídlom Levočská 9, 080 01 Prešov, IČO: 31 702 732,
po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.03.2016.
Okresný súd Prešov dňa 19.4.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K009449
Spisová značka: 1K/31/2007
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PODTATRAN, výrobné družstvo
Poprad, ul. 1. mája 19/220 058 01 Poprad, IČO: 00168521, správcom ktorého je JUDr. Stela Wildeová so sídlom
kancelárie Konštantínová 6, 080 01 Prešov o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 zo dňa 23.3.2016 na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
potvrdzuje prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so
sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava voči úpadcovi: PODTATRAN, výrobné družstvo Poprad, ul. 1. mája 19/220 058
01 Poprad, IČO: 00168521, prihlásených prihláškami na Okresnom súde Prešov pod por. č. 68 a 69 vo výške 285,47
eur na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia 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 18.4.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K009450
Spisová značka: 40NcKR/1/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Gabriela Bartišková, nar. 10.01.1969, bydliskom
Lesnícka 10, 911 05 Trenčín, občan Slovenskej republiky, právne zastúpeného JUDr. Marekom Pavlíkom,
advokátom, so sídlom L. Novomeského 2695/1, 911 08 Trenčín o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Súd p o v o ľ u j e oddlženie dlžníčky: Gabriela Bartišková, nar. 10.01.1969, bydliskom Lesnícka 10, 911 05
Trenčín.
II. Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu Mgr. Martina Bereca, so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01
Trenčín, značka správcu S1265.
III. Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníčky, ktoré budú počas trojročného skúšobného obdobia podliehať
písomnému súhlasu správcu nasledovne:
- uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a právne úkony
dlžníčky smerujúce k skončeniu pracovného pomeru,
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na
obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
- úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných
právnických osôb,
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
- uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom
vyjadrení sumu 330 eur, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 160 eur v jednom
kalendárnom mesiaci,
- odmietnutie daru alebo dedičstva.
IV. Dlžníčka je p o v i n n á počas trojročného skúšobného obdobia na konci každého skúšobného
roka poskytnúť správcovi na uspokojenie svojich záväzkov peňažné prostriedky v sume 3.220,- eur; ak táto suma
presiahne 70 % čistého príjmu dlžníčky za uplynulý skúšobný rok, je dlžníčka povinná poskytnúť správcovi peňažné
prostriedky v sume najviac vo výške 70 % svojho čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok.
V. Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia bez zbytočného odkladu oznamovať
súdu všetky významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníčkou.
VI. Správca je p o v i n n ý vždy na konci skúšobného roka podať súdu podrobnú správu o plnení povinností
dlžníčkou počas uplynulého skúšobného roka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
vestníku.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 19.4.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K009451
Spisová značka: 36K/16/2016

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľudmila Cervanová, narodená 15.10.1979,
Mateja Bela 4661/4, 921 01 Piešťany, právne zastúpená: Mgr. Ing. Marián Galbavý, Piešťanská 3, 917 01 Trnava, o
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ľudmila Cervanová, narodená 15.10.1979, Mateja
Bela 4661/4, 921 01 Piešťany.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.4.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K009452
Spisová značka: 36K/9/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Renáta Fogasová, narodená 23.08.1983,
bytom Námestie SNP 193/32, 929 01 Dunajská Streda, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Renáta Fogasová, narodená 23.08.1983, bytom Námestie SNP
193/32, 929 01 Dunajská Streda.
Súd u z n á v a konkurz za malý.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu Mgr. Daniel Poturnay, so sídlom kancelárie: Cukrovarská 225, 925 21
Sládkovičovo.
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 si 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
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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,
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
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
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podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie,
ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi 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 15.4.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K009453
Spisová značka: 36K/4/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tomáš Turtev, narodený 01.11.1988,
Cintorínska 567/18, 931 01 Šamorín, predbežným správcom ktorého je JUDr. Kvetoslava Živčáková, so sídlom
kancelárie: Kováčska 23, 931 01 Šamorín, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Tomáš Turtev, narodený 01.11.1988, Cintorínska 567/18, 931 01
Šamorín.
Súd u z n á v a konkurz za malý.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: Ing. Marián Jelinek, so sídlom kancelárie Čilistovská 12, 931 01 Šamorín.
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 si 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
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hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR).
10.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
14.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
15.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti
podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie,
ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
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
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
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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 14.4.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K009454
Spisová značka: 36K/41/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Trnava,
Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: K - HOLZ spol. s.r.o., so sídlom 919
05 Trstín 540, IČO: 36 272 060, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo:
17157/T, takto

rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi K - HOLZ spol. s.r.o., so sídlom 919 05 Trstín 540, IČO: 36 272 060 predbežného
správcu JUDr. Petra Sopka, so sídlom kancelárie Paulínska 24, 917 01 Trnava.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú 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 rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie ( § 202 ods.3 písm. a) O.s.p.).
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.4.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K009455
Spisová značka: 36K/30/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Orihel, Potočná č.25/25, 922 07
Veľké Kostoľany, správcom ktorého je JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27
Galanta, uznesením č.k. 36K/30/2014-270 zo dňa 22.03.2016, potvrdil prevod pohľadávky z veriteľa: Úrad pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, IČO: 30 796 482 na veriteľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v rozsahu pohľadávok vo výške 100,00 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.04.2016.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.4.2016
JUDr. Vanda Drobná, vyšší súdny úradník
K009456
Spisová značka: 36K/14/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PODSAP, s.r.o., so sídlom Vonkajší rad 6,
926 01 Sereď, IČO: 36 262 889, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo:
15120/T, právne zastúpená: JUDr. Michaela Kajabová, advokátka, Budovateľská 2, 821 08 Bratislava, 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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Obchodný vestník 78/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 25.04.2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PODSAP, s.r.o., so sídlom Vonkajší rad 6,
926 01 Sereď, IČO: 36 262 889, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo:
15120/T, právne zastúpená: JUDr. Michaela Kajabová, advokátka, Budovateľská 2, 821 08 Bratislava, o vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi PODSAP, s.r.o., so sídlom Vonkajší rad 6, 926 01 Sereď, IČO: 36 262 889,
predbežného správcu LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú 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 rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie ( § 202 ods.3 písm. a) O.s.p.).
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 18.4.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K009457
Spisová značka: 36K/15/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: WQE-WEST QUARTA EXPORT s.r.o., „v
likvidácii“, so sídlom 925 85 Neded 195, IČO: 31 445 322, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka číslo: 16094/T, zastúpený likvidátorom: Ing. Renáta Petrová, IČO: 31 196 560, so sídlom
kancelárie: Komenského 33, 927 01 Šaľa, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi WQE-WEST QUARTA EXPORT s.r.o., „v likvidácii“, so sídlom 925 85 Neded 195,
IČO: 31 445 322, predbežného správcu Mgr. Ondrej Bartošovič, so sídlom kancelárie Pázmáňa 2020/30, 927 01
Šaľa.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú 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 rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie ( § 202 ods.3 písm. a) O.s.p.).
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 18.4.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K009458
Spisová značka: 36K/22/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Imrich Tarcsi - fy TARCSI, s miestom
podnikania Táborská 3211/2B, 932 01 Veľký Meder, IČO: 33 738 939, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného
úradu Dunajská Streda, číslo živnostenského registra: 201-6286, správcom ktorého je JUDr. Peter Sopko, so sídlom
kancelárie Paulínska 24, 917 01 Trnava, o výmene správcu, 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 vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Imrich Tarcsi - fy TARCSI, s miestom
podnikania
3211/2B, 932 01 Veľký Meder,
IČO:a 33
738 939, zapísaný v Živnostenskom
registri Okresného
Obchodný Táborská
vestník 78/2016
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deň vydania:
25.04.2016
úradu Dunajská Streda, číslo živnostenského registra: 201-6286, správcom ktorého je JUDr. Peter Sopko, so sídlom
kancelárie Paulínska 24, 917 01 Trnava, o výmene správcu, takto
rozhodol

Súd odvoláva z funkcie správcu: JUDr. Peter Sopko, so sídlom kancelárie Paulínska 24, 917 01 Trnava.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Eva Timár Myjavcová, so sídlom kancelárie Štúrova 42, 927 01 Šaľa.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.4.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K009459
Spisová značka: 36K/40/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: POLYFINA SK, s.r.o., v likvidácii, so
sídlom Seredská cesta, 919 23 Vlčkovce, IČO: 36 266 515, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka č. 15543/T, zastúpený likvidátorom Ľubomírom Mrvom, narodeným 23.02.1953, bytom Wilsonovo
nábr. 170, 949 01 Nitra, správcom ktorého je JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, o
odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01
Trnava, odmenu vo výške 796,66 eur a úhradu preukázaných výdavkov vo výške 3,10 eur.
Súd u k l a d á Ľubomírovi Mrvovi, nar. 23.02.1953, bytom Wilsonovo nábr. 170, 949 01 Nitra, konateľovi
úpadcu - POLYFINA SK, s.r.o., v likvidácii, so sídlom Seredská cesta, 919 23 Vlčkovce, IČO: 36 266 515, povinnosť
zaplatiť predbežnému správcovi JUDr. Erikovi Bilskému, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, odmenu
vo výške 796,66 eur a úhradu preukázaných výdavkov predbežného správcu vo výške 3,10 eur a to do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu
ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.4.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K009460
Spisová značka: 1K/3/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: EUROMAXX, s.r.o., so sídlom
Podzávoz 302, 022 01 Čadca, IČO: 44 924 879, zastúpenému: JUDr. Ľubomírom Cisaríkom, advokátom so sídlom
Horná 1073, 022 01 Čadca, 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 Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: EUROMAXX, s.r.o., so sídlom
Obchodný
vestník
78/2016
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň
vydania:so
25.04.2016
Podzávoz 302,
022 01
Čadca, IČO: 44 924 879,
zastúpenému:
JUDr. Ľubomírom Cisaríkom,
advokátom
sídlom
Horná 1073, 022 01 Čadca, takto
rozhodol
I. Súd u s t a n o v u j e: JUDr. Františka Feníka, so sídlom kancelárie: Predmestská 1338/25, 010 01 Žilina, za
predbežného správcu.
II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Osobitnú pozornosť je pritom povinný venovať možným odporovateľným právnym úkonom dlžníka. O svojich
postupoch a zisteniach je povinný súd priebežne informovať písomnými správami podanými súdu do 10 dní, do 20
dní a do 30 dní od ustanovenia do funkcie. Záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka je povinný
podať súdu do 45 dní od ustanovenia do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 18.4.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K009461
Spisová značka: 2K/7/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu:
Matej Čižmárik, nar.
14.01.1991, bytom Aurela Stodolu 56, 036 01 Martin, správcom ktorého je: Mgr. Štefan Krnáč, so sídlom kancelárie
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica, , v časti o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Schvaľuje konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov, tak že zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu zapísaného do všeobecnej podstaty vo výške 11.030,94 eur sa uspokojujú:
1. pohľadávky proti podstate,
a) odmena správcu priznaná za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze
veriteľov vo výške
663,88 eur,
b) odmena správcu z výťažku
486,67 eur
c) náklady konkurzu (poštovné, cestovné)
d) bankové poplatky (vedenie účtu, súčinnosť)
e) budúce pohľadávky proti podstate vo výške
g) súdny poplatok z výťažku vo výške

-

245,88 eur
228,93 eur
100,00 eur
22,00 eur

2. Nezabezpečení veritelia sa uspokojujú zo sumy výťažku vo výške 9.283,58 eur po odpočítaní pohľadávok proti
podstate nasledovne:
a) CETELEM SLOVENSKO, a.s., so sídlom Panenská 7, Bratislava, IČO: 35 787 783
vo výške
248,58 eur
b) Mgr. Silvia Koldová, Červenej armády 359/13, 036 01 Martin,
vo výške
632,70 eur
c) Ing. Michal Mojžiš, Hrdinov SNP 1708/2, 036 01 Martin,
vo výške
133,84 eur
d) Slovenská kancelária poisťovateľov, Trnavská cesta 82, Bratislava IČO: 36 062 235
vo výške
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./.
Okresný súd Žilina dňa 18.4.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K009462
Spisová značka: 2K/5/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GLOBE METAL & FINANCE, a.s., so
sídlom Čsl. armády 3/1697, 036 57 Martin, IČO: 36 398 357, ktorého správcom je I & R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s, so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, 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 19.4.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K009463
Spisová značka: 5NcKR/2/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka: Mgr. Michal Čuboň, nar. 13.12.1983, Jilemnického
4007/53, 036 01 Martin, zastúpeného: JUDr. Matúšom Lemešom, advokátom so sídlom Kuzmányho 29, 040 01
Košice, takto
rozhodol

I. O d v o l á v a z funkcie správcu: JUDr. Dašenu Gombíkovú, so sídlom kancelárie: Kukučínova 1,
036 01 Martin.
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Annu Machajdovú, so sídlom kancelárie: Budovateľská 516/2, 038 53
Turany.
III. U k l a d á odvolanému správcovi p o v i n n o s ť poskytnúť novému správcovi všetku potrebnú súčinnosť tak,
aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 19.4.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K009464
Spisová značka: 2K/35/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: RAMET, spol. s r.o., so sídlom
Dlhá 916/88A, 010 09 Žilina, IČO: 36 397 571, zastúpeného opatrovníkom: Ing. Tiborom Kozinkom, nar. 31.01.1964,
bytom Brezová 8499/35B, 010 01 Žilina, ktorého správcom je: JUDr. Marek Olekšák, so sídlom kancelárie Helsinská
33, 036 08 Martin,
v časti o návrhu
správcu
na udelenie
súhlasu
s vylúčením
majetku
do všeobecnej
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
Z. z. o patriaceho
Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
podstaty, takto
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Deň vydania: 25.04.2016

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: RAMET, spol. s r.o., so sídlom
Dlhá 916/88A, 010 09 Žilina, IČO: 36 397 571, zastúpeného opatrovníkom: Ing. Tiborom Kozinkom, nar. 31.01.1964,
bytom Brezová 8499/35B, 010 01 Žilina, ktorého správcom je: JUDr. Marek Olekšák, so sídlom kancelárie Helsinská
33, 036 08 Martin, v časti o návrhu správcu na udelenie súhlasu s vylúčením majetku patriaceho do všeobecnej
podstaty, takto
rozhodol
I. U d e ľ u j e správcovi súhlas na vylúčenie majetku zo súpisu majetku podstaty uvedeného v súpise všeobecnej
podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 53/2014 dňa 18.03.2014 pod položkou K005187, a to hnuteľné veci:
·
zapísané pod por. č. 8 až 11 - vešiak na kabáty v hodnote 20,- eur, kancelársky stôl v hodnote 10,- eur,
kancelársky stôl v hodnote 10,- eur, kancelársky stôl v hodnote 10 eur, ,
·
zapísané pod por. č. 16 až 20, - písací stôl, v hodnote 10,- eur, písací stôl v hodnote 10,- eur,
počítačový stôl v hodnote 10,- eur, kancelárska skrinka v hodnote 15,- eur, kancelárska skrinka v hodnote 15,- eur,
·
zapísané pod por. č. 26 až 34 - kancelársky stôl rovný v hodnote 20,- eur, kancelársky stôl okrúhly v
hodnote 15,- eur, kancelársky stôl rovný v hodnote 20,- eur, kancelársky stôl okrúhly v hodnote 15,- eur, skrinka
kancelárska malá v hodnote 35,- eur, skrinka pod stôl v hodnote 20 eur, skrinka pod stôl v hodnote 20,- eur, sedačka
kovová s čalúnením v hodnote 40,- eur, skrinka kancelárska veľká v hodnote 80,- eur,
·
zapísané pod por. č. 41 až 42 - kancelárske kreslo v hodnote 5,- eur, skladové regále v hodnote 50,eur,
II. Majetok uvedený v súpise všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 53/2014 dňa 18.03.2014 pod
položkou K005187, a to hnuteľné veci:
·
zapísané pod por. č. 35 až 39 - počítač neznámej značky v hodnote 0,- eur, počítač neznámej značky
v hodnote 0,- eur, monitor Benq FP93G v hodnote 0,- eur, monitor Benq v hodnote 0,- eur, Fax PANAFAX UF-V60 v
hodnote 0,- eur,
je správca povinný speňažiť postupom podľa § 92 ods. 1 písm. e) zákona č. 7/2005 Z.z.., za dodržania nasledovných
podmienok:
a)
správca zverejní ponukové konanie v Obchodnom vestníku, pričom záujemca predloží ponuku na
všetky veci ako súbor, lehota na predkladanie ponúk bude 15 dní, správca následne ponuky vyhodnotí
b)
minimálna cena za celý súbor vecí podľa tohto bodu je 50,- eur,
c)
v prípade neúspechu ponukového konania zverejní správca prostredníctvom bezplatnej inzercie na
internete veci ako súbor spolu s fotografiou predmetov za kúpnu cenu 50,- eur, pričom zmluvu môže uzavrieť s
prvým záujemcom. Inzerát ponechá aktívny do speňaženia alebo 15 dní.
d)
kúpna cena bude splatná pri podpise zmluvy,
e)
v prípade neúspechu ponukového konania a predaja prostredníctvom inzercie správca požiada o
uloženie nového záväzného pokynu
III. Majetok uvedený v súpise všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 53/2014 dňa 18.03.2014
pod položkou K005187, a to hnuteľné veci:
·
zapísané pod por. č. 21 až 25 - multifunkčné zariadenie Brother MFC-7820N v hodnote 50,- eur,
telefónna ústredňa PANASONIC KX-TD816 v hodnote 150,- eur, telefón PANASONIC KX -T7433CE v hodnote 50,eur, UV tester bankoviek ZLUV220 v hodnote 10,- eur a podstavec na notebook CANYON CNP-NS1A v hodnote 10,
- eur
·
zapísané pod por. č. 40 a 44 zlatnícka váha TSCALE NHB300M v hodnote 250,- eur, trezor Wertheim
typ LET v hodnote 250,- eur
je správca povinný speňažiť postupom podľa § 92 ods. 1 písm. e) zákona č. 7/2005 Z.z.., za dodržania nasledovných
podmienok:
a)
správca zverejní ponukové konanie v Obchodnom vestníku, pričom záujemca môže predložiť ponuku
na všetky veci, alebo na jednotlivé súpisové zložky samostatne,
b)
súbežne so zverejnením ponukového konania v obchodnom vestníku zverejní správca
prostredníctvom bezplatnej inzercie jednotlivé veci na predaj za minimálne súpisovú hodnotu
c)
lehota na podávanie ponúk bude 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania; ponuky sa budú
doručovať na adresu kancelárie správcu,
d)
každú ponuku zo strany záujemcu v reakcii na inzerciu zapíše správca do ponukového konania, o čom
záujemcu poučí,
e)
ponuku v reakcii na zverejnenie ponukového konania v obchodnom vestníku správca zapíše do ponúk
v rámci ponukového konania, o čom záujemcu poučí,
f)
ponúknutá kúpna cena v rámci inzercie a ponukového konania nesmie byť nižšia ako je 50% súpisovej
hodnoty majetku,
g)
v prípade neúspechu ponukového konania správca požiada o uloženie nového záväzného pokynu
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné / § 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov,Slovenskej
v znení neskorších
predpisov/.
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
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 / § 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Okresný súd Žilina dňa 19.4.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K009465
Spisová značka: 2K/17/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: UNALL, s.r.o., so sídlom Trojičné
námestie 184, 027 44 Tvrdošín, IČO: 36 428 477, ktorého správcom je: JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, v časti o návrhu správcu na uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
Majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 124/2014 dňa 01.07.2014 pod
položkou K012469, a to pohľadávku voči spoločnosti L. Land kft. Remeny, 34-34, 114 4 Budapešť, Maďarská
republika, IČO: 43-21-907865, a ochranné známky uvedené pod poradovým číslom 1 a 2 a 3, je správca povinný
speňažiť týmto spôsobom:
a)
správca zverejní ponukové konanie v Obchodnom vestníku, pričom záujemca môže predložiť ponuku v
lehote 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania; ponuky sa budú doručovať na adresu kancelárie správcu,
pričom na každú súpisovú položku možno predložiť samostatnú ponuku,
b)
ponuku v reakcii na zverejnenie ponukového konania v obchodnom vestníku správca zapíše do ponúk
v rámci ponukového konania,
c)
ponúknutá kúpna cena v rámci inzercie a ponukového konania nesmie byť nižšia ako je 30 % súpisovej
hodnoty majetku,
d)
ponuka musí obsahovať návrh ceny,
e)
vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 15 dní odo dňa uplynutia lehoty na podávanie ponúk, o
čom bude bezodkladne informovať súd. So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za dodržania
predchádzajúcich podmienok správca uzavrie zmluvu,
f)
cena bude splatná pri podpise zmluvy,
g)
v prípade neúspechu ponukového konania požiada správca súd o uloženie ďalšieho pokynu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné / § 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Okresný súd Žilina dňa 19.4.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K009466
Spisová značka: 1K/6/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka
Kráľa 2, 010 01 Žilina, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ján Tanistrák, nar. 27.3.1965, bytom 023 53
Staškov 426, podnikajúci pod obchodným menom Ján Tanistrák, IČO: 14 243 148, miesto podnikania: Závodie 70,
023 54 Turzovka, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ján Tanistrák, nar. 27.3.1965, bytom 023 53 Staškov 426, podnikajúci
pod obchodným menom Ján Tanistrák, IČO: 14 243 148, miesto podnikania: Závodie 70, 023 54 Turzovka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetokVydáva
patriaci
dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
pokračovať vo výkone azabezpečovacieho
práva; tento
účinok
sa nevzťahuje
na www.justice.gov.sk
výkon zabezpečovacieho práva
o zmene a doplnení niektorých
zákonov
na svojom
webovom sídle:
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke 5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
188 vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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úkony; ak dlžník poruší túto
povinnosť,
Obchodný
vestník obmedziť
78/2016 výkon činnosti len
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deň
vydania:platnosť
25.04.2016
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 5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere 7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Žilina dňa 19.4.2016
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
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