Obchodný vestník 97/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.05.2016

K011801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Gráf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bradáčova 1863/1, 851 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Benko, LL.M.
Sídlo správcu:
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/23/2015 S1478
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/23/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
Oznámenie zámeru zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
JUDr. Marek Benko, LL.M., správca úpadcu Peter Gráf v zmysle ust. § 96 v spojení s ust. § 101 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len "ZKR") oznamuje, že k dnešnému dňu zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a zároveň
oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Zoznam pohľadávok proti
všeobecnej podstate je k nahliadnutiu pre zástupcu veriteľov a veriteľov pohľadávok proti všeobecnej podstate k
dispozícii v kancelárii správcu.
V zmysle ust. § 96 ods. 3 ZKR, veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti všeobecnej podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu o zostavení zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej 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 Bratislave, dňa 17.05.2016
JUDr. Marek Benko, LL.M.

K011802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TrailerExpress s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná 2066, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 351 736
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/40/2013 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/40/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Tomáš Antonič, správca úpadcu TrailerExpress s.r.o., so sídlom Dolná 2066, 900 01 Modra, IČO: 46 351 736, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 2K/40/2013, týmto zverejňuje opravu súpisu
všeobecnej podstaty, zverejneného v Obchodnom vestníku č. 237/2013 zo dňa 09.12.2013 (K022240) nasledovne:

Číslo
súpisovej
položky
majetku

Typ súpisovej
Dlžník
položky majetku

1

Peňažná
pohľadávka

Právny dôvod vzniku pohľadávky

Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10,
812 44 Bratislava I

Podielové
spoluvlastníctvo

Nespotrebovaná časť preddavku
na úhradu odmeny a výdavkov 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

584,36 EUR
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1
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pohľadávka

812 44 Bratislava I

na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu

2

Peňažná
pohľadávka

Franco Maier KG-Internationale
Transporte+Spedition, adresa:
Liebochstrasse 16, 8143 Dobl., AT, IČO:
ATU56986435

3

Deň vydania: 20.05.2016
1/1

584,36 EUR

Neuhradená faktúra č.
131000048

1/1

200,00 EUR

Peňažná
pohľadávka

Gebr. Unger GmbH, adresa: Industriestr. 2A,
Neuhradená faktúra č.
763 27 Pfinztal-Kleinsteinbach, DE, IČO:
131000052
DE143587789

1/1

23,80 EUR

4

Peňažná
pohľadávka

Pongratz Trailer-Group GmbH, adresa:
Köllach 50, 8712 Proleb, AT, IČO:
ATU29848403

1/1

760,00 EUR

5

Peňažná
pohľadávka

Toll Collect GmbH, adresa: Postfach 110329
110329, 108 33 Berlin, DE, IČO:
Záloha na mýto
DE224136187

1/1

18,76 EUR

6

Peňažná
pohľadávka

SkyToll a.s., Westend Square, Lamačská
cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 44 500
734

Záloha 2x palub.jednot.mýto
SK-r.2012

1/1

100,00 EUR

7

Peňažná
pohľadávka

Refundácia DPH zo štátov EU

Nárok na vratku DPH

1/1

6 344,27
EUR

8

Peňažná
pohľadávka

Refundácia DPH zo štátov EU

Nárok na vratku DPH

1/1

4 047,53
EUR

9

Peňažná
pohľadávka

TrailerExpress s.r.o., Dolná 2066, 900 01
Modra, IČO: 46 351 736

Stav pokladne ku dňu vyhlásenia
1/1
konkurzu

Neuhradená faktúra č.
132000023

109,47 EUR

Ing. Tomáš Antonič, správca.

K011803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Círia Reštaurácia PODHÁJ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Lovce 251, 941 42 Veľké Lovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 924 229
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/6/2014 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/6/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ DRAŽBY
2/2016
podľa § 24 ods. 9 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady
č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZoDD“ a „dražba“)

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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Organizátor dražby (dražobník/navrhovateľ dražby):
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 841/B a v zozname
správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č.: S 1436, konajúci Mgr. Peter Michač, komplementár (ďalej len
„Správca“)
ako správca úpadcu Ladislav Círia, narodený 16.10.1963, bytom 941 42 Veľké Lovce 251, fyzická osoba
podnikajúca pod obchodným menom Ladislav Círia Reštaurácia PODHÁJ, s miestom podnikania 941 42 Veľké
Lovce 251, IČO: 36 924 229 (ďalej len „Úpadca“)
Pozn.: Správca je oprávnený zorganizovať dražbu v zmysle § 92 ods. 1 písm d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).

Licitátor: Mgr. Peter Michač, nar. 11.04.1981, bytom Pri hrádzi 21, 940 01 Nové Zámky

Miesto vykonania dražby:
LUXE BIZNIS CENTRUM
Zasadacia miestnosť, 4. poschodie
Bárdošova 2/A
831 01 Bratislava

Dátum vykonania dražby: 16.05.2016

Čas vykonania dražby: 12:00 hod.

Poradie príslušného kola dražby: 2. kolo (ide o opakovanú dražbu)

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 3199, nachádzajúce sa v okrese Nové Zámky, obci Veľké Lovce, katastrálnom
území Veľké Lovce:
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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1. Pozemok, parcela registra „C“, parc. č.: 770/1, výmera: 466 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
spôsob využitia pozemku: (18) Pozemok, na ktorom je dvor, umiestnenie pozemku: (1) Pozemok je umiestnený v
zastavanom území obce, spoluvlastnícky podiel: 1/1
2. Pozemok, parcela registra „C“, parc. č.: 770/3, výmera: 269 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
spôsob využitia pozemku: (16) Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom,
umiestnenie pozemku: (1) Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce, spoluvlastnícky podiel: 1/1
3. Pozemok, parcela registra „C“, parc. č.: 774/14, výmera: 19 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
spôsob využitia pozemku: (16) Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom,
umiestnenie pozemku: (1) Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce, spoluvlastnícky podiel: 1/1
4. Stavba, súp. č.: 775, postavená na pozemkoch, parcelách registra „C“, parc. č. 770/3 a 774/14, druh stavby: (20)
Iná budova, popis stavby: Reštaurácia Podháj, umiestnenie stavby: (1) Stavba postavaná na zemskom povrchu,
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Predmetom dražby sú predmetné nehnuteľnosti tak, ako „stoja a ležia“.

Opis predmetu dražby:
Jedná sa o pozemky v zastavanom území obce Veľké Lovce v zástavbe rodinných domov s bežným technickým
vybavením. Pozemky sú umiestnené v blízkosti prostriedkov hromadnej dopravy s prístupom po miestnej asfaltovej
komunikácií napojenej na hlavný dopravný ťah, cesta vlastným autom do okresného mesta Nové Zámky je približne
21 km, čo je do 25 min. cesty autom. Pozemky majú možnosť napojenia na miestne rozvody vody, elektriny,
rozvodnú sieť plynu a odkanalizovanie do žumpy.
Stavba nachádzajúca sa na pozemkoch bola v dôsledku požiaru poškodená. Poškodenie predmetnej nehnuteľnosti
je v rozsahu, ktorý možno označiť za totálne poškodenie, objekt je nemožné rekonštruovať, je možné ho po
odstránení zostávajúcich zničených konštrukcií postaviť znova.

Opis stavu predmetu dražby: Pozri „Opis predmetu dražby“

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY:
Ladislav Círia, rod. Círia, bytom 941 42 Veľké Lovce 251, SR, nar. 16.10.1963, spoluvlastnícky podiel: 1/1 (vlastník)
Poznámka: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Bratislava, IČO 00682420 vydáva oznámenie o začatí
realizácie záložného práva na nehnuteľnosť p.č. 770/1, 770/3, 774/14 a súp. č. 775 na p.č. 770/3, súp. č. 775 na
p.č. 774/14 v celosti - P 1703/12

ŤARCHY:
Zriadenie záložného práva v prospech Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s., Štefánikova 27, Bratislava, IČO
00682420 na základe zmluvy o zriadení záložného práva č. UEB 61284-2010 zo dňa 11.10.2010 na nehnuteľnosť
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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00682420 na základe zmluvy o zriadení záložného práva č. UEB 61284-2010 zo dňa 11.10.2010 na nehnuteľnosť
parc. č. 770/1, 770/3, 774/14 a stavby súp. č. 775 na parc. č 770/3, súp. č. 775 na parc. č. 774/14 vo vlastníctve
Círia Ladislav rod. Círia a Círiová Priška rod. Konczová v celosti - V 4644/10
Por. č.: 1: Zriadenie záložného práva v prospech Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s., Bratislava, IČO
00682420 na základe zmluvy o zriadení záložného práva č. UEB 74149-2011 zo dňa 14.9.2011 na nehnuteľnosť
parc. č. 770/1, 770/3, 774/14 a stavby súp. č. 775 na parc. č. 770/3 a 774/14 v celosti - V 4062/11
Pozn.: Predmetné ťarchy (záložné práva) neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby, keďže speňažením majetku na
dražbe v zmysle § 93 ods. 2 ZKR zanikajú.

Odhadnutá alebo zistená cena predmetu dražby:
Všeobecná hodnota predmetu dražby bola stanovená znaleckým posudkom č. 300/2015 zo dňa 08.12.2015
vypracovaným Ing. Janou Hurtišovou, znalcom zapísaným do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. 17 257/06-51.
Všeobecná hodnota predmetu dražby bola stanovená na sumu vo výške 6.400,00 EUR.

Výška ceny dosiahnutej vydražením: 3.200,00 EUR

V Bratislave dňa 16.05.2016

Mgr. Peter Michač
komplementár
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K011804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kišš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malý Kamenec 10, 076 36 Malý Kamenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/14/2015 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/14/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu Peter Kišš, nar. 30.04.1988, bytom Malý Kamenec 10, 076 36 Malý
Kamenec, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 32K/14/2015, týmto v súlade s § 32
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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Kamenec, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 32K/14/2015, týmto v súlade s § 32
ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že
kauciu vo výške 350 EUR sú povinní zložiť na účet IBAN: SK42 1111 0000 0012 6999 3003 vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Veriteľ popierajúci pohľadávku je povinný ako variabilný symbol uviesť
číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

K011805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ETOP - TRADING, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Streženická 1023, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 300 314
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/4/2013 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/4/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: ETOP - TRADING, a.s. Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica IČO/ Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 300 314 Obchodné meno
správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 2R/4/2013 S 1433
k sp. zn.: 2R/4/2013

Druh podania: Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: Global Investment & Consulting, Co., so sídlom Suite 15, 1 st.
Floor Oliaji Trade Centre, Francis Rachel street P. O. Box 1004, Victoria, Seychelles (právny nástupca
zabezpečeného veriteľa Eunika, s.r.o. v dôsledku postúpenia pohľadávky, Okresný súd Banská Bystrica uznesením
č. k. 2R/4/2013 zo dňa 29. 01. 2016 povolil vstup nového veriteľa - Global Investment & Consulting, Co. do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Eunika, s.r.o., ktorý bol právnym nástupcom pôvodného
zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, v rozsahu prihlásených pohľadávok vo
výške zapísanej v konečnom zozname prihlásených pohľadávok pod č. 732 a 773, uznesenie o povolení vstupu
nového veriteľa Global Investment & Consulting, Co. do konkurzného konania nadobudlo právoplatnosť dňa
23.02.2016).
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 732, 773

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: UNISOLAR s. r. o., so sídlom Plzenská 2, 080 01 Prešov, IČO: 44 918 011
Právny titul: neuhradené faktúry č. 31100363 a č. 110275 za dodaný tovar
Celková suma: 134.302,56
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 134.302,56 EUR
Deň

vylúčenia:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň
vylúčenia:
16.05.2016
Dôvod vylúčenia: Postup podľa ustanovenia § 78 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z .z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „pri zápise majetku do súpisu v rôznych
konkurzných konaniach správca, ktorý zverejnil zápis majetku do súpisu v Obchodnom vestníku neskôr, majetok zo
súpisu bezodkladne vylúči“. Majetok bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu SKYSIDE SLOVAKIA
s.r.o., so sídlom Jantárová 30, 040 01 Košice, IČO: 36 214 833, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
69/2015, č. oznamu K007947.

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: UKND s. r. o., so sídlom Plzenská 2, 080 01 Prešov, IČO: 44 918 313
Právny titul: neuhradené faktúry č. 31100362 a č. 110276 za dodaný tovar
Celková suma: 137.336,16
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 137.336,16 EUR
Deň
vylúčenia:
16.05.2016
Dôvod vylúčenia: Postup podľa ustanovenia § 78 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z .z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „pri zápise majetku do súpisu v rôznych
konkurzných konaniach správca, ktorý zverejnil zápis majetku do súpisu v Obchodnom vestníku neskôr, majetok zo
súpisu bezodkladne vylúči“. Majetok bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu SKYSIDE SLOVAKIA
s.r.o., so sídlom Jantárová 30, 040 01 Košice, IČO: 36 214 833, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
69/2015, č. oznamu K007947.

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: THESOLAR s. r. o., so sídlom Plzenská 2, 080 01 Prešov, IČO: 44 933 029
Právny titul: neuhradené faktúry č. 31100390 a č. 110273 za dodaný tovar
Celková suma: 478.901,40
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 478.901,40 EUR
Deň
vylúčenia:
16.05.2016
Dôvod vylúčenia: Postup podľa ustanovenia § 78 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z .z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „pri zápise majetku do súpisu v rôznych
konkurzných konaniach správca, ktorý zverejnil zápis majetku do súpisu v Obchodnom vestníku neskôr, majetok zo
súpisu bezodkladne vylúči“. Majetok bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu SKYSIDE SLOVAKIA
s.r.o., so sídlom Jantárová 30, 040 01 Košice, IČO: 36 214 833, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
69/2015, č. oznamu K007947.

K011806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ETOP - TRADING, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Streženická 1023, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 300 314
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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Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/4/2013 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/4/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: ETOP - TRADING, a.s. Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica IČO/ Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 300 314 Obchodné meno
správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 2R/4/2013 S 1433
k sp. zn.: 2R/4/2013

Druh podania: Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: Global Investment & Consulting, Co., so sídlom Suite 15, 1 st.
Floor Oliaji Trade Centre, Francis Rachel street P. O. Box 1004, Victoria, Seychelles (právny nástupca
zabezpečeného veriteľa Eunika, s.r.o. v dôsledku postúpenia pohľadávky, Okresný súd Banská Bystrica uznesením
č. k. 2R/4/2013 zo dňa 29. 01. 2016 povolil vstup nového veriteľa - Global Investment & Consulting, Co. do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Eunika, s.r.o., ktorý bol právnym nástupcom pôvodného
zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, v rozsahu prihlásených pohľadávok vo
výške zapísanej v konečnom zozname prihlásených pohľadávok pod č. 732 a 773, uznesenie o povolení vstupu
nového veriteľa Global Investment & Consulting, Co. do konkurzného konania nadobudlo právoplatnosť dňa
23.02.2016). Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 732, 773

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Holdex, Ltd., so sídlom Suite 508, Marina Towers, Newtown Barracks Road, Belize City, Belize, číslo zápisu:
127,356
Právny titul: odplata za postúpenie pohľadávky zo Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 30.12.2013
Celková suma: 4.439.257,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 4.439.257,00 EUR

Deň vylúčenia: 16.05.2016
Dôvod vylúčenia: Majetok prestal podliehať konkurzu. Listom zo dňa 03.11.2015 správca v zmysle ust. § 45 ZKR
odstúpil od Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 30.12.2013, na základe ktorej postúpil Úpadca ako postupca na
spoločnosť Holdex, Ltd. ako postupníka svoju pohľadávku voči dlžníkovi SMART ETOP POWER S1 LTD, so sídlom
Nikola Vaptsarov 35, Sofia 1407, Bulharsko, registračné číslo spoločnosti 201846788, v celkovej výške
4.439.257,00 EUR. Dôvodom odstúpenia od predmetnej zmluvy bolo nesplnenie záväzku zo zmluvy, t.j.
nezaplatenie ceny za postúpenie pohľadávky. Odstúpením zmluva zanikla dňom doručenia oznámenia o odstúpení
od zmluvy, ktoré bolo spoločnosti Holdex, Ltd. doručené dňa 12.11.2015.

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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K011807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ETOP - TRADING, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Streženická 1023, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 300 314
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/4/2013 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/4/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: ETOP - TRADING, a.s. Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica IČO/ Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 300 314 Obchodné meno
správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 2R/4/2013 S 1433
k sp. zn.: 2R/4/2013

Druh podania: Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: Global Investment & Consulting, Co., so sídlom Suite 15, 1 st.
Floor Oliaji Trade Centre, Francis Rachel street P. O. Box 1004, Victoria, Seychelles (právny nástupca
zabezpečeného veriteľa Eunika, s.r.o. v dôsledku postúpenia pohľadávky, Okresný súd Banská Bystrica uznesením
č. k. 2R/4/2013 zo dňa 29. 01. 2016 povolil vstup nového veriteľa - Global Investment & Consulting, Co. do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Eunika, s.r.o., ktorý bol právnym nástupcom pôvodného
zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, v rozsahu prihlásených pohľadávok vo
výške zapísanej v konečnom zozname prihlásených pohľadávok pod č. 732 a 773, uznesenie o povolení vstupu
nového veriteľa Global Investment & Consulting, Co. do konkurzného konania nadobudlo právoplatnosť dňa
23.02.2016). Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 732, 773

Peňažná pohľadávka:

Suma pohľadávky (€)
Označenie dlžníka
Istina

Príslušenstvo

793.408,00
2.380.224,00
47.850,00
47.850,00
47.850,00
47.850,00
47.850,00
SMART ETOP POWER S1 LTD, so sídlom Nikola
47.850,00
Vaptsarov 35, Sofia 1407, Bulharsko, registračné
297.627,00

Právny
Číslo
dôvod vzniku splatnosť(ak
vystavená)

Solar panel
Solar panel
ET-10155
ET-10155
ET-10155
ET-10155
ET-10155
ET-10155

21200093
21200121
31200258
31200264
31200265
31200266
31200268
31200269

faktúry, Súpisová
bola hodnota v EUR

31200280 4.439.257,00

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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Vaptsarov 35, Sofia 1407, Bulharsko, registračné
297.627,00
číslo spoločnosti 201846788
47.850,00
47.850,00
47.850,00
47.850,00
47.850,00
189.000,00
252.648,00
4.439.257,00

ET-10155
ET-10155
ET-10155
ET-10155
ET-10155
ET-10155
ET-10155
ET-10024
ET-10155

Deň vydania: 20.05.2016
31200269
31200282
31200309
31200310
31200311
31200312

31200280 4.439.257,00

31200321
31200330

K011808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Vágner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pohronský Bukovec 19, 976 62 Brusno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1956
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/11/2016 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/11/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ing. Ján Vágner Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Pohronský Bukovec 19, 976 62 Brusno IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 27.07.1956 Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01
Bratislava, sídlo kancelárie: Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Sp. zn. správcu: 2K/11/2016 S 1433
k sp. zn.: 2K/11/2016

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Crossdefault Management Group, k. s., so sídlom: Zelená 2, 811 01 Bratislava, správca konkurznej podstaty
úpadcu: Ing. Ján Vágner, nar. 27.07.1956, trvale bytom Pohronský Bukovec 19, 976 62 Brusno, podľa ust. § 34 a §
35 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej len „ZKR“), zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 01.07.2016 o 10:00 hod. (prezentácia od
09:30 hod.) na adrese: Zelená 2, 811 01 Bratislava, zasadačka, 2. poschodie.

Predmetom schôdze veriteľov bude:
1. Otvorenie,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3. Voľba zástupcu veriteľov (§ 107 ods. 2 ZKR),
4. Rozhodovanie o výmene správcu (§ 36 ZKR),
5. Záver.
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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Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

Vo Zvolene, dňa 16.05.2016

Crossdefault Management Group, k. s.
JUDr. Vladimír Grác, komplementár

K011809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Pálinkáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 83/59, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/77/2015 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/77/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Dátum zápisu: 16.05.2016
Veriteľ: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 792 752
Prihlásená suma spolu: 971,50 EUR

V Nitre, dňa 16.05.2016
JUDr. Marek Ďuran, správca

K011810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Klimová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jamník 82, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
Podzávoz 302, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1K/5/2016/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/5/2016
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
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V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 €, je vedený v TATRA BANKE,
a.s. číslo účtu: 2933107394/1100, IBAN: SK 98 1100 0000 0029 3310 7394 , Ako variabilný symbol sa uvádza
číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
V Čadci dňa 17.05.2016
Imrich Šimulák
správca

K011811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Agnesa Kajtárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzáhradná 1608/6, 946 32 Marcelová-Krátke Kesy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.11.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32K/45/2015 S 439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/45/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou podľa ustan.§ 72
ods.2.Zákona č.7/2005. V mesiaci máj 2016 je súpisová hodnota 542,82 €. Deň zapísania majetku 9.5..2016.
JUDr.Mariana Zavacká, správca

K011812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Viršík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava - Petržalka, Kutlikova 17, 852 12 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10. 02. 1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/19/2016 S1616
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/19/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o vyhlásení konkurzu/Notice of bankruptcy
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu Tomáš VIRŠÍK, nar. 10.
02. 1980, trvale bytom: Miestny úrad Bratislava - Petržalka (ďalej len „Úpadca“) oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Bratislava I, spis. zn.: 6K/19/2016 zo dňa 03. 05. 2016 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 Tomáš VIRŠÍK, date of birth: 10. 02. 1980, address: Bratislava – Petržalka
(hereinafter only as „Debtor“) my duty is to inform that with the resolution of the District Court Bratislava I.,
reference: proc. no. 6K/19/2016, dated on May 3th, 2016 bankruptcy was declared on the Bankrupt's estate.
Uvedené uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR
88/2016 dňa 09. 05. 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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The abovementioned resolution of the was published in Commercial Report (Bulletin) of Slovak republic
No.: OV 88/2016 dated on May 9th 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 len „ZoKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Acta as amended (hereinafter only as
„BRA“) applies:
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods.9 ZoKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day afterthe publishing of the
judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after
declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA)
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZoKR).
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, na adresu kancelárie správcu: JUDr. Ivana Hutňanová, Krížna
38, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do
45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd, na adresu súdu Okresný súd
Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, k spisovej značke: 6K/19/2016. Za začiatok
lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZoKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee address: JUDr. Ivana Hutňanová,
Krížna 38, 811 71 Bratislava, Slovak republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor
the application to the court – Okresný súd Bratislava I. (District court Bratislava I), Záhradnícka 10, 812 44
Bratislava, Slovak republic, reference no: 6K/19/2016. The beginning of the period for registration of the
claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring
the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin) (§ 199 sec. 9, second sentence 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
ZoKR).
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 as published in the Commercial
Bulletin after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the
claims publishes the trustee in the Commercial Bulletin 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 ZoKR).
In case of a secured claim, in the registration form delivered to bankruptcy trustee the security right
(collateral) has to be applied properly and in time, that is in the basic registration period within 45 days of
bankruptcy declaration, otherwise the security right shall elapse (§ 28 sec. 4 BRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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).
Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the
fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional
claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of
the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
The delivery of claim registration form to bankruptcy trustee has the same legal effect for duration of period
of limitation and extinguishment of right as the application of right at the court (§ 28 sec. 6 BRA).
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 ZoKR).
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).
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 ZoKR).
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 ZoKR).
The registration of claim must be submitted on a prescribed registration form and must containbasic
essentials, otherwise the application is not considered in bankruptcy proceeding. Basic essentials of
application are: a) name, surname and place of residence or business name and registered office address of
creditor, b) name, surname and place of residence or business name and registered office address of
debtor, c) the legal title of the claim, d) order of satisfaction of claim from general estate, e) amount of claim,
f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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).
For each assured claim a separate application form must be applied stating the secured amount, type,
order, subject matter and legal title of a security right (§ 29 sec. 2 BRA).
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4
BRA).
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).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated
by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in
currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the
National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§
29 sec. 5 BRA).
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).
To the application the documents providing the information stated in application must be attached. A
creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in
creditors accountancy, the scope of accounting the claim, or reasons why the claim is not covered in
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZoKR).
To the application of non-monetary claim must be attached an expert opinion determining the value of
non-monetary claim, otherwise the application shall not be considered (§ 29 sec. 7 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 ZoKR).
A creditor, who does not have residence or registered office or branch company in Slovakia is obliged to
designate a representative for the delivery with residence or registration address in Slovak Republic and
notify the appointment of such a representative in writing to bankruptcy trustee, otherwise delivery to such
creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Report (Bulletin) ( § 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ZoKR).
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).
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 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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku).
The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the
judge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the mater and to
decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the
doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later delivered objections (§ 197
sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which the
judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learned about the reason of
exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into consideration;
in this case the matter will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Civil Proceeding Act).
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. 05. 2000.
This notice refers to the creditors with 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.
JUDr. Ivana Hutňanová, správca / trustee

K011813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Viršík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava - Petržalka, Kutlikova 17, 852 12 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/19/2016 S1616
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/19/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ivana Hutňanová, správca úpadcu: Tomáš Viršík, nar. 10. 02. 1980, trvale bytom: Miestny úrad Bratislava –
Petržalka, v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Krížna 38, 811 07
Bratislava v úradných hodinách v pondelok až piatok od 8.30 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.00 hod.
Žiadosti o nahliadanie do spisu možno podávať písomne na emailovú adresu: ivahut@gmail.com alebo na
telefónnom čísle: 02/390 33 525.
JUDr. Ivana Hutňanová, správca

K011814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Hryc
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikulášska 6651/1A, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gajdošík
Sídlo správcu:
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 8K/57/2015 S1382
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/57/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

číslo zápisu : 1, nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške
114,05 EUR, dôvod zapísania majetku do súpisu : majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu,
súpisová hodnota, súpisová hodnota : 114,05 EUR, deň zápisu: 19.04.2016;
číslo zápisu: 2, peňažná hotovosť vo výške 996,12 EUR, dôvod zapísania majetku do súpisu : peňažné prostriedky,
ktoré úpadcovi patrili v čase vyhlásenia konkurzu, súpisová hodnota : 996,12 EUR, deň zápisu: 19.04.2016;
číslo zápisu: 3, pohľadávka vo výške 833,63 EUR voči Daňovému úradu Bratislava, dôvod zapísania majetku do
súpisu: pohľadávka, ktorá úpadcovi patrila v čase vyhlásenia konkurzu, súpisová hodnota: 833,63 EUR, deň zápisu:
19.04.2016.
číslo zápisu: 4, pohľadávka vo výške 26.081,65 EUR voči spoločnosti SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 813 48
Bratislava, dôvod zapísania majetku do súpisu : pohľadávka, ktorá úpadcovi patrila v čase vyhlásenia konkurzu,
súpisová hodnota: 26.081,65 EUR, deň zápisu: 19.04.2016.
číslo zápisu: 5, pohľadávka vo výške 13.108,74 EUR voči Sociálnej poisťovni, ústredie Bratislava, dôvod zapísania
majetku do súpisu : pohľadávka, ktorá úpadcovi patrila v čase vyhlásenia konkurzu, súpisová hodnota: 13.108,74
EUR, deň zápisu: 19.04.2016.
číslo zápisu: 6, pozemok – parc. č 636/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 117 m2, zapísaný na LV č. 6851,
nachádzajúci sa v SR, okres Bratislava I, v katastrálnom území Staré Mesto, spoluvlastnícky podiel vo veľkosti
1680/10000, dôvod zapísania majetku do súpisu : majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu,
súpisová hodnota: 3.931,20 EUR, deň zápisu: 13.05.2016.
číslo zápisu: 7, pozemok – parc. č 636/4, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 160 m2, zapísaný na LV č. 6851,
nachádzajúci sa v SR, okres Bratislava I, v katastrálnom území Staré Mesto, spoluvlastnícky podiel vo veľkosti
1680/10000, dôvod zapísania majetku do súpisu : majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu,
súpisová hodnota: 5.376,- EUR, deň zápisu: 13.05.2016.
V Bratislave, dňa 13.05.2016
JUDr. Juraj Gajdošík

K011815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FRUCONA Košice, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Textilná 6, 042 62 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 709 346
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26R/5/2011 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26R/5/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zavedení dozornej správy
Ing. Imrich Krupička, správca so sídlom kancelárie správcu: Mlynská 27, 040 01 Košice, týmto v zmysle ust. § 163
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších právnych predpisov v rozhodnom znení platnom do 31. decembra 2011 (ďalej len ako „ZKR“) zverejňuje
Oznámenie o zavedení dozornej správy nad dlžníkom FRUCONA Košice, a. s., so sídlom Textilná 6, 042 62
Košice, IČO: 31 709 346.
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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Osobou podliehajúcou dozornej správe je: FRUCONA Košice, a. s., so sídlom Textilná 6, 042 62 Košice, IČO:
31 709 346.
V súlade so Záväznou časťou veriteľmi schváleného a súdom potvrdeného reštrukturalizačného plánu dlžníka
FRUCONA Košice, a. s., so sídlom Textilná 6, 042 62 Košice, IČO: 31 709 346 dozorným správcom je: Ing. Imrich
Krupička, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky,
značka správcu S 1178, so sídlom kancelárie správcu: Mlynská 27, 040 01 Košice.
Podľa ust. § 163 ods. 1 ZKR účinky dozornej správy nastanú zverejnením oznámenia dozorného správcu o
zavedení dozornej správy v Obchodnom vestníku. Dozorná správa sa zavádza na obdobie po skončení
reštrukturalizácie až do úplného splnenia reštrukturalizačného plánu.
Podľa ust. § 163 ods. 2 ZKR a v zmysle Záväznej časti veriteľmi schváleného a súdom potvrdeného
reštrukturalizačného plánu dlžníka FRUCONA Košice, a. s., so sídlom Textilná 6, 042 62 Košice, IČO: 31 709 346
oznamujem nasledovné skutočnosti:

A.

Osoba podliehajúca dozornej správe:

FRUCONA Košice, a. s., so sídlom Textilná 6, 042 62 Košice, IČO: 31 709 346 (ďalej aj iba ako „dlžník“).

B.

Dozorný správca:

Ing. Imrich Krupička, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej
republiky, značka správcu S1178, so sídlom kancelárie správcu: Mlynská 27, 040 01 Košice (ďalej aj iba ako
„dozorný správca“).

C.

Pravidlá pre výkon dozornej správy:

Dlžník bude pravidelne ku koncu každého kalendárneho mesiaca predkladať dozornému správcovi účtovné výkazy
v rozsahu Súvaha a Výkaz ziskov a strát vždy mesiac pozadu a jeden krát ročne ho písomne informovať o svojej
činnosti.
Dozorný správca na konci každého kalendárneho štrvťroka kalendárneho roka podá súdu a členom veriteľského
výboru písomnú správu o plnení plánu a o vyhliadkach v súvislosti s plnením plánu v budúcnosti.
Osoba podliehajúca dozornej správe je povinná prerokovať s dozorným správcom každé zásadné rozhodnutie
finančnej a majetkovej povahy.

D.

Rozsah právnych úkonov podliehajúcich súhlasu dozorného správcu:

V súlade so Záväznou časťou veriteľmi schváleného a súdom potvrdeného reštrukturalizačného plánu dlžníka
FRUCONA Košice, a. s., so sídlom Textilná 6, 042 62 Košice, IČO: 31 709 346 a podľa ust. § 163 ods. 3, prvá veta
ZKR písomnému súhlasu dozorného správcu budú podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
1. vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa (iného úkonu ako toho úkonu podnikateľa, ktorý
je nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu týchto činností, ktoré sú predmetom jeho
podnikania alebo inej činnosti);
2. založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
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2. založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
3. nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej právnickej osobe;
4. prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, prípadne ich zaťaženie záložným
právom alebo vecným bremenom;
5. uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov;
6. zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
7. urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;
8. urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
9. uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas
viac ako šesť mesiacov;
10. uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 50 000,00 eur;
11. akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu
v priebehu jedného roka v sume presahujúcej 50 000,00 eur s výnimkou plnení vyplývajúcich z právnych
úkonov dlžníka schválených správcom;
12. akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo
mimozmluvných sankcií;
13. vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom;
14. vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky;
15. uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle §
124 ods. 7 ZKR vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky;
16. uzavretie akejkoľvek dohody o urovnaní;

E.

Poučenie:

Podľa ust. § 163 ods. 3, druhá veta ZKR ak dlžník ako osoba podliehajúca dozornej správe urobí právny úkon bez
písomného súhlasu dozorného správcu, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno
v konkurze odporovať, ak pred úplným splnením plánu bol na majetok osoby podliehajúcej dozornej správe
vyhlásený konkurz.
Podľa ust. § 165 ods. 1 ZKR po úplnom splnení plánu dozorný správca bezodkladne zverejní v Obchodnom
vestníku oznam o ukončení dozornej správy. Zverejnením oznamu o ukončení dozornej správy zanikajú účinky
dozornej správy a funkcia dozorného správcu.
Podľa ust. § 165 ods. 2 ZKR účinky dozornej správy a funkcia dozorného správcu zanikajú zverejnením oznamu o
skončení dozornej správy dozorným správcom v Obchodnom vestníku v prípade úplného splnenia plánu dlžníkom,
resp. vyhlásením konkurzu na majetok dlžníka.

Ing. Imrich Krupička, dozorný správca

K011816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Kopiar - KOVEL
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závod 911, 908 72 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11 735 457
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zemko
Sídlo správcu:
Račianska 71, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/43/2015 S1417
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Okresný súd Bratislava I
3K/43/2015
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE – 1. KOLO
Správca úpadcu: Miroslav Kopiar – KOVEL, IČO: 11 735 457, miesto podnikania: Závod 911, 908 72 Malacky,
vyhlasuje v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa a § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „ZKR“ prvé
kolo ponukového konania na podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o predaji majetku, ako časti podniku,
predmetom ktorej je hnuteľný a nehnuteľný majetok zapísaný v súpise oddelenej podstaty úpadcu ako
súpisová zložka majetku č. 1 až č. 23 za najvyššiu ponúknutú cenu.
Súpisová zložka majetku č. 1
pozemok
druh
Ostatné plochy
výmera v m²
329
štát
SR
obec
Závod
názov katastrálneho
Závod
územia
číslo listu vlastníctva 1538
parcelové číslo
3392/129
spoluvlastnícky podiel
1/1
úpadcu
hodnota zapisovaného
993,58 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku 04.01.2016
dôvod
zapísania
Majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods. 1, písm. a) ZKR
majetku
deň vylúčenia majetku
zo súpisu
dôvod
vylúčenia
majetku zo súpisu
zabezpečovacie právo
Záložné právo na nehnuteľnosť
- poradie piate
opis
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna zmluva č. 609/AUOC/2007 – ZZ/1 zo dňa
zabezpečovacieho
27.03.2008. Záložné právo vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností, číslo vkladu: V-1470/08, vklad povolený
práva
dňa 30.05.2008 Správou katastra Malacky.
Predmetom záložného práva podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátnej zmluvy č.
609/AUOC/2007 – ZZ/1 zo dňa 27.03.2008 sú nehnuteľnosti vo vlastníctve záložcu – Miroslav Kopiar, r.č.
XXXXXX/XXXX, nar. 04.08.1962, bytom Závod 911, 908 72 Závod, nachádzajúce sa v katastrálnom území Závod,
opis
zabezpečenej obec : Závod, okres: Malacky, zapísané na LV č. 1538, vedenom katastrálnym úradom v Bratislave, Správa
katastra Malacky, a to:
pohľadávky
-pozemky-parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, a to
Parcelné číslo
Druh pozemku
Výmera v m2
3392/129
Ostatné plochy
329
výška zabezpečenej
837.866,42 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
200.
pohľadávok
označenie
zabezpečeného
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
veriteľa
Súpisová zložka majetku č. 2
pozemok
druh
Zastavané plochy a nádvoria
výmera v m²
1239
štát
SR
obec
Závod
názov katastrálneho
Závod
územia
číslo listu vlastníctva 1538
parcelové číslo
3392/130
spoluvlastnícky podiel
1/1
úpadcu
hodnota zapisovaného
3.741,78 EUR
majetku v EUR
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deň zapísania majetku 04.01.2016
dôvod
zapísania
Majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods. 1, písm. a) ZKR
majetku
deň vylúčenia majetku
zo súpisu
dôvod
vylúčenia
majetku zo súpisu
zabezpečovacie právo
Záložné právo na nehnuteľnosť
- poradie piate
opis
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna zmluva č. 609/AUOC/2007 – ZZ/1 zo dňa
zabezpečovacieho
27.03.2008. Záložné právo vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností, číslo vkladu: V-1470/08, vklad povolený
práva
dňa 30.05.2008 Správou katastra Malacky.
Predmetom záložného práva podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátnej zmluvy č.
609/AUOC/2007 – ZZ/1 zo dňa 27.03.2008 sú nehnuteľnosti vo vlastníctve záložcu – Miroslav Kopiar, r.č.
XXXXXX/XXXX, nar. 04.08.1962, bytom Závod 911, 908 72 Závod, nachádzajúce sa v katastrálnom území Závod,
opis
zabezpečenej obec : Závod, okres: Malacky, zapísané na LV č. 1538, vedenom katastrálnym úradom v Bratislave, Správa
katastra Malacky, a to:
pohľadávky
-pozemky-parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, a to
Parcelné číslo
Druh pozemku
Výmera v m2
3392/130
Ostatné plochy
1239
výška zabezpečenej
837.866,42 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
200.
pohľadávok
označenie
zabezpečeného
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
veriteľa
Súpisová zložka majetku č. 3
pozemok
druh
Zastavané plochy a nádvoria
výmera v m²
123
štát
SR
obec
Závod
názov katastrálneho
Závod
územia
číslo listu vlastníctva 1538
parcelové číslo
3392/217
spoluvlastnícky podiel
1/1
úpadcu
hodnota zapisovaného
371,46 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku 04.01.2016
dôvod
zapísania
Majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods. 1, písm. a) ZKR
majetku
deň vylúčenia majetku
zo súpisu
dôvod
vylúčenia
majetku zo súpisu
zabezpečovacie právo
Záložné právo na nehnuteľnosť
- poradie piate
opis
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna zmluva č. 609/AUOC/2007 – ZZ/1 zo dňa
zabezpečovacieho
27.03.2008. Záložné právo vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností, číslo vkladu: V-1470/08, vklad povolený
práva
dňa 30.05.2008 Správou katastra Malacky.
Predmetom záložného práva podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátnej zmluvy č.
609/AUOC/2007 – ZZ/1 zo dňa 27.03.2008 sú nehnuteľnosti vo vlastníctve záložcu – Miroslav Kopiar, r.č.
XXXXXX/XXXX, nar. 04.08.1962, bytom Závod 911, 908 72 Závod, nachádzajúce sa v katastrálnom území Závod,
opis
zabezpečenej obec : Závod, okres: Malacky, zapísané na LV č. 1538, vedenom katastrálnym úradom v Bratislave, Správa
katastra Malacky, a to:
pohľadávky
-pozemky-parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, a to
Parcelné číslo
Druh pozemku
Výmera v m2
3392/217
Ostatné plochy
123
výška zabezpečenej
837.866,42 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
200.
pohľadávok
označenie
zabezpečeného
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
veriteľa
Súpisová zložka majetku č. 4
pozemok
druh
Zastavané plochy a nádvoria
výmera v m²
3013
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štát
SR
obec
Závod
názov katastrálneho
Závod
územia
číslo listu vlastníctva 1939
parcelové číslo
3392/212
spoluvlastnícky podiel
1/2
úpadcu
hodnota
zapisovaného
9.099,26 EUR
majetku v EUR
deň
zapísania
04.01.2016
majetku
dôvod
zapísania
Majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods. 1, písm. a) ZKR
majetku
deň
vylúčenia
majetku zo súpisu
dôvod
vylúčenia
majetku zo súpisu
zabezpečovacie
Záložné právo na nehnuteľnosť
právo - poradie piate
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna zmluva č. 609/AUOC/2007 – ZZ/2 zo dňa
opis
27.03.2008. Záložné právo vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností, číslo vkladu: V-1469/08, vklad povolený dňa
zabezpečovacieho
22.09.2008 Správou katastra Malacky.
práva
Predmetom záložného práva podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátnej zmluvy č.
609/AUOC/2007 – ZZ/2 zo dňa 27.03.2008 sú nehnuteľnosti vo vlastníctve záložcov – Miroslav Kopiar, r.č.
XXXXXX/XXXX, nar. 04.08.1962, bytom Závod 911, 908 72 Závod a Viera Kopiarová, r.č. XXXXXX/XXXX, nar.
05.12.1961, bytom závod 911, 908 72 Závod, nachádzajúce sa v katastrálnom území Závod, obec : Závod, okres:
opis
zabezpečenej Malacky, zapísané na LV č. 1939, vedenom katastrálnym úradom v Bratislave, Správa katastra Malacky, a to:
pohľadávky
-pozemky-parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, a to
Parcelné číslo
Druh pozemku
3392/212
Zastavané plochy a nádvoria

Výmera v m2
3013

výška zabezpečenej
837.866,42 EUR
pohľadávky
zápis v zozname
200.
pohľadávok
označenie
zabezpečeného
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
veriteľa
Súpisová zložka majetku č. 5
pozemok
druh
Zastavané plochy a nádvoria
výmera v m²
189
štát
SR
obec
Závod
názov katastrálneho
Závod
územia
číslo listu vlastníctva 1939
parcelové číslo
3392/218
spoluvlastnícky podiel
1/2
úpadcu
hodnota
zapisovaného
570,78 EUR
majetku v EUR
deň
zapísania
04.01.2016
majetku
dôvod
zapísania
Majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods. 1, písm. a) ZKR
majetku
deň
vylúčenia
majetku zo súpisu
dôvod
vylúčenia
majetku zo súpisu
zabezpečovacie
Záložné právo na nehnuteľnosť
právo - poradie piate
opis
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna zmluva č. 609/AUOC/2007 – ZZ/2 zo dňa
zabezpečovacieho
27.03.2008. Záložné právo vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností, číslo vkladu: V-1469/08, vklad povolený dňa
práva
22.09.2008 Správou katastra Malacky.
Predmetom záložného práva podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátnej zmluvy č.
609/AUOC/2007 – ZZ/2 zo dňa 27.03.2008 sú nehnuteľnosti vo vlastníctve záložcov – Miroslav Kopiar, r.č.
XXXXXX/XXXX, nar. 04.08.1962, bytom Závod 911, 908 72 Závod a Viera Kopiarová, r.č. XXXXXX/XXXX, nar.
05.12.1961, bytom závod 911, 908 72 Závod, nachádzajúce sa v katastrálnom území Závod, obec : Závod, okres:
opis
zabezpečenej Malacky, zapísané na LV č. 1939, vedenom katastrálnym úradom v Bratislave, Správa katastra Malacky, a to:
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opis
zabezpečenej Malacky, zapísané na LV č. 1939, vedenom katastrálnym úradom v Bratislave, Správa katastra Malacky, a to:
pohľadávky
-pozemky-parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, a to
Parcelné číslo
Druh pozemku
3392/218
Zastavané plochy a nádvoria

Výmera v m2
189

výška zabezpečenej
837.866,42 EUR
pohľadávky
zápis v zozname
200.
pohľadávok
označenie
zabezpečeného
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
veriteľa
Súpisová zložka majetku č. 6
pozemok
druh
Zastavané plochy a nádvoria
výmera v m²
257
štát
SR
obec
Závod
názov katastrálneho
Závod
územia
číslo listu vlastníctva 1939
parcelové číslo
3392/219
spoluvlastnícky podiel
1/2
úpadcu
hodnota
zapisovaného
776,14 EUR
majetku v EUR
deň
zapísania
04.01.2016
majetku
dôvod
zapísania
Majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods. 1, písm. a) ZKR
majetku
deň
vylúčenia
majetku zo súpisu
dôvod
vylúčenia
majetku zo súpisu
zabezpečovacie
Záložné právo na nehnuteľnosť
právo - poradie piate
opis
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna zmluva č. 609/AUOC/2007 – ZZ/2 zo dňa
zabezpečovacieho
27.03.2008. Záložné právo vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností, číslo vkladu: V-1469/08, vklad povolený dňa
práva
22.09.2008 Správou katastra Malacky.
Predmetom záložného práva podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátnej zmluvy č.
609/AUOC/2007 – ZZ/2 zo dňa 27.03.2008 sú nehnuteľnosti vo vlastníctve záložcov – Miroslav Kopiar, r.č.
XXXXXX/XXXX, nar. 04.08.1962, bytom Závod 911, 908 72 Závod a Viera Kopiarová, r.č. XXXXXX/XXXX, nar.
05.12.1961, bytom závod 911, 908 72 Závod, nachádzajúce sa v katastrálnom území Závod, obec : Závod, okres:
opis
zabezpečenej Malacky, zapísané na LV č. 1939, vedenom katastrálnym úradom v Bratislave, Správa katastra Malacky, a to:
pohľadávky
-pozemky-parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, a to
Parcelné číslo
Druh pozemku
3392/219
Zastavané plochy a nádvoria

Výmera v m2
257

výška zabezpečenej
837.866,42 EUR
pohľadávky
zápis v zozname
200.
pohľadávok
označenie
zabezpečeného
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
veriteľa
Súpisová zložka majetku č. 7
pozemok
druh
Zastavané plochy a nádvoria
výmera v m²
637
štát
SR
obec
Závod
názov katastrálneho
Závod
územia
číslo listu vlastníctva 1939
parcelové číslo
3392/230
spoluvlastnícky podiel
1/2
úpadcu
hodnota
zapisovaného
1,923,74 EUR
majetku v EUR
deň
zapísania
04.01.2016
majetku
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dôvod
zapísania
Majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods. 1, písm. a) ZKR
majetku
deň
vylúčenia
majetku zo súpisu
dôvod
vylúčenia
majetku zo súpisu
zabezpečovacie
Záložné právo na nehnuteľnosť
právo - poradie piate
opis
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna zmluva č. 609/AUOC/2007 – ZZ/2 zo dňa
zabezpečovacieho
27.03.2008. Záložné právo vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností, číslo vkladu: V-1469/08, vklad povolený dňa
práva
22.09.2008 Správou katastra Malacky.
Predmetom záložného práva podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátnej zmluvy č.
609/AUOC/2007 – ZZ/2 zo dňa 27.03.2008 sú nehnuteľnosti vo vlastníctve záložcov – Miroslav Kopiar, r.č.
XXXXXX/XXXX, nar. 04.08.1962, bytom Závod 911, 908 72 Závod a Viera Kopiarová, r.č. XXXXXX/XXXX, nar.
05.12.1961, bytom závod 911, 908 72 Závod, nachádzajúce sa v katastrálnom území Závod, obec : Závod, okres:
opis
zabezpečenej Malacky, zapísané na LV č. 1939, vedenom katastrálnym úradom v Bratislave, Správa katastra Malacky, a to:
pohľadávky
-pozemky-parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, a to
Parcelné číslo
Druh pozemku
3392/230
Zastavané plochy a nádvoria

Výmera v m2
637

výška zabezpečenej
837.866,42 EUR
pohľadávky
zápis v zozname
200.
pohľadávok
označenie
zabezpečeného
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
veriteľa
Súpisová zložka majetku č. 8
pozemok
druh
Zastavané plochy a nádvoria
výmera v m²
1648
štát
SR
obec
Závod
názov katastrálneho
Závod
územia
číslo listu vlastníctva 1939
parcelové číslo
3392/305
spoluvlastnícky podiel
1/2
úpadcu
hodnota
zapisovaného
4.976,96 EUR
majetku v EUR
deň
zapísania
04.01.2016
majetku
dôvod
zapísania
Majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods. 1, písm. a) ZKR
majetku
deň
vylúčenia
majetku zo súpisu
dôvod
vylúčenia
majetku zo súpisu
zabezpečovacie
Záložné právo na nehnuteľnosť
právo - poradie piate
opis
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna zmluva č. 609/AUOC/2007 – ZZ/2 zo dňa
zabezpečovacieho
27.03.2008. Záložné právo vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností, číslo vkladu: V-1469/08, vklad povolený dňa
práva
22.09.2008 Správou katastra Malacky.
Predmetom záložného práva podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátnej zmluvy č.
609/AUOC/2007 – ZZ/2 zo dňa 27.03.2008 sú nehnuteľnosti vo vlastníctve záložcov – Miroslav Kopiar, r.č.
XXXXXX/XXXX, nar. 04.08.1962, bytom Závod 911, 908 72 Závod a Viera Kopiarová, r.č. XXXXXX/XXXX, nar.
05.12.1961, bytom závod 911, 908 72 Závod, nachádzajúce sa v katastrálnom území Závod, obec : Závod, okres:
opis
zabezpečenej Malacky, zapísané na LV č. 1939, vedenom katastrálnym úradom v Bratislave, Správa katastra Malacky, a to:
pohľadávky
-pozemky-parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, a to
Parcelné číslo
Druh pozemku
3392/305
Zastavané plochy a nádvoria

Výmera v m2
1648

výška zabezpečenej
837.866,42 EUR
pohľadávky
zápis v zozname
200.
pohľadávok
označenie
zabezpečeného
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
veriteľa
Súpisová zložka majetku č. 9
pozemok
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druh
Zastavané plochy a nádvoria
výmera v m²
410
štát
SR
obec
Závod
názov
katastrálneho
Závod
územia
číslo listu vlastníctva 4058
parcelové číslo
3392/263
spoluvlastnícky podiel
1/1
úpadcu
hodnota zapisovaného
1.238,20 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku 04.01.2016
dôvod
zapísania
Majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods. 1, písm. a) ZKR
majetku
deň vylúčenia majetku
zo súpisu
dôvod
vylúčenia
majetku zo súpisu
zabezpečovacie právo
Záložné právo na nehnuteľnosť
-poradie prvé
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna zmluva č. 609/AUOC/2007 – ZZ/6 zo dňa
opis zabezpečovacieho 17.12.2008. Záložné právo vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností, číslo vkladu: V-6150/08, vklad povolený
práva
dňa 19.12.2008 Správou katastra Malacky.
Predmetom záložného práva podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátnej zmluvy č.
609/AUOC/2007 – ZZ/6 zo dňa 17.12.2008 sú nehnuteľnosti vo vlastníctve záložcu – dlžníka, nachádzajúce sa
v katastrálnom území Závod, obec: Závod, okres: Malacky, zapísané na LV č. 4058, vedenom Katastrálnym
opis
zabezpečenej úradom v Bratislave, Správa katastra Malacky, a to:
pohľadávky
pozemky-parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, a to
Parcelné číslo
Druh pozemku
Výmera v m2
3392/263
Zastavané plochy a nádvoria
410
výška
zabezpečenej
837.866,42 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
200.
pohľadávok
označenie
zabezpečeného
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
veriteľa
Súpisová zložka majetku č. 10
stavba
popis
Rozostavaný sklad hnuteľného materiálu a autodieľňa
štát
SR
obec
Závod
orientačné
číslo
vchodu
názov katastrálneho
Závod
územia
číslo listu vlastníctva 1538
súpisné číslo
parcelové číslo
3389/44
spoluvlastnícky podiel
1/1
úpadcu
hodnota
zapisovaného majetku 172.168,98 EUR
v EUR
deň
zapísania
04.01.2016
majetku
dôvod
zapísania
Majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods. 1, písm. a) ZKR
majetku
deň vylúčenia majetku
zo súpisu
dôvod
vylúčenia
majetku zo súpisu
zabezpečovacie právo
Záložné právo na nehnuteľnosť
- poradie prvé
opis
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna zmluva č. 609/AUOC/2007 – ZZ/7 zo dňa
zabezpečovacieho
28.01.2011 v znení dodatku č.1 zo dňa 14.03.2011. Záložné právo vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností,
práva
číslo vkladu: V-288/11, vklad povolený dňa 18.03.2011 Správou katastra Malacky
Predmetom záložného práva podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátnej zmluvy č.
609/AUOC/2007 – ZZ/7 zo dňa 28.01.2011 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14.03.2011 sú nehnuteľnosti vo
vlastníctve záložcu – Miroslav Kopiar, r.č. XXXXXX/XXXX, nar. 04.08.1962, bytom Závod 911, 908 72 Závod,
nachádzajúce sa v katastrálnom území Závod, obec : Závod, okres: Malacky, zapísané na LV č. 1538, vedenom
opis
zabezpečenej katastrálnym úradom v Bratislave, Správa katastra Malacky, a to:
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opis
zabezpečenej katastrálnym úradom v Bratislave, Správa katastra Malacky, a to:
pohľadávky
stavby, a to
Súpisné číslo

Popis stavby
Rozost. sklad. hut. Materálu a autodieľňa

Na parcele číslo
3389/44

výška zabezpečenej
837.866,42 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
200.
pohľadávok
označenie
zabezpečeného
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
veriteľa
Súpisová zložka majetku č. 11
stavba
popis
Rozostavaný sklad hnuteľného materiálu a autodieľňa
štát
SR
obec
Závod
orientačné
číslo
vchodu
názov katastrálneho
Závod
územia
číslo listu vlastníctva 1538
súpisné číslo
parcelové číslo
3392/305
spoluvlastnícky podiel
1/1
úpadcu
hodnota
zapisovaného majetku 172.168,98 EUR
v EUR
deň
zapísania
04.01.2016
majetku
dôvod
zapísania
Majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods. 1, písm. a) ZKR
majetku
deň vylúčenia majetku
zo súpisu
dôvod
vylúčenia
majetku zo súpisu
zabezpečovacie právo
Záložné právo na nehnuteľnosť
- poradie prvé
opis
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna zmluva č. 609/AUOC/2007 – ZZ/7 zo dňa
zabezpečovacieho
28.01.2011 v znení dodatku č.1 zo dňa 14.03.2011. Záložné právo vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností,
práva
číslo vkladu: V-288/11, vklad povolený dňa 18.03.2011 Správou katastra Malacky
Predmetom záložného práva podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátnej zmluvy č.
609/AUOC/2007 – ZZ/7 zo dňa 28.01.2011 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14.03.2011 sú nehnuteľnosti vo
vlastníctve záložcu – Miroslav Kopiar, r.č. XXXXXX/XXXX, nar. 04.08.1962, bytom Závod 911, 908 72 Závod,
nachádzajúce sa v katastrálnom území Závod, obec : Závod, okres: Malacky, zapísané na LV č. 1538, vedenom
opis
zabezpečenej katastrálnym úradom v Bratislave, Správa katastra Malacky, a to:
pohľadávky
stavby, a to
Súpisné číslo

Popis stavby
Rozost. sklad. hut. Materálu a autodieľňa

Na parcele číslo
3392/305

výška zabezpečenej
837.866,42 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
200.
pohľadávok
označenie
zabezpečeného
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
veriteľa
Súpisová zložka majetku č. 12
stavba
popis
dieľňa
štát
SR
obec
Závod
orientačné
číslo
vchodu
názov
katastrálneho
Závod
územia
číslo listu vlastníctva 1538
súpisné číslo
parcelové číslo
3392/129
spoluvlastnícky podiel
1/1
úpadcu
hodnota zapisovaného
54.964,31 EUR
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hodnota zapisovaného
54.964,31 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku 04.01.2016
dôvod
zapísania
Majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods. 1, písm. a) ZKR
majetku
deň vylúčenia majetku
zo súpisu
dôvod
vylúčenia
majetku zo súpisu
deň vylúčenia majetku
zo súpisu
dôvod
vylúčenia
majetku zo súpisu
zabezpečovacie právo
Záložné právo na nehnuteľnosť
- poradie piate
opis
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna zmluva č. 609/AUOC/2007 – ZZ/1 zo dňa
zabezpečovacieho
27.03.2008. Záložné právo vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností, číslo vkladu: V-1470/08, vklad povolený
práva
dňa 30.05.2008 Správou katastra Malacky.
Predmetom záložného práva podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátnej zmluvy č.
609/AUOC/2007 – ZZ/1 zo dňa 27.03.2008 sú nehnuteľnosti vo vlastníctve záložcu – Miroslav Kopiar, r.č.
XXXXXX/XXXX, nar. 04.08.1962, bytom Závod 911, 908 72 Závod, nachádzajúce sa v katastrálnom území Závod,
opis
zabezpečenej obec : Závod, okres: Malacky, zapísané na LV č. 1538, vedenom katastrálnym úradom v Bratislave, Správa
katastra Malacky, a to:
pohľadávky
a stavby, a to
Súpisné číslo
Popis stavby
Na parcele číslo
dieľňa
3392/129
výška zabezpečenej
837.866,42 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
200.
pohľadávok
označenie
zabezpečeného
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
veriteľa
Súpisová zložka majetku č. 13
stavba
popis
dieľňa
štát
SR
obec
Závod
orientačné
číslo
vchodu
názov
katastrálneho
Závod
územia
číslo listu vlastníctva 1538
súpisné číslo
parcelové číslo
3392/217
spoluvlastnícky podiel
1/1
úpadcu
hodnota zapisovaného
54.964,31 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku 04.01.2016
dôvod
zapísania
Majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods. 1, písm. a) ZKR
majetku
deň vylúčenia majetku
zo súpisu
dôvod
vylúčenia
majetku zo súpisu
zabezpečovacie právo
Záložné právo na nehnuteľnosť
- poradie piate
opis
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna zmluva č. 609/AUOC/2007 – ZZ/1 zo dňa
zabezpečovacieho
27.03.2008. Záložné právo vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností, číslo vkladu: V-1470/08, vklad povolený
práva
dňa 30.05.2008 Správou katastra Malacky.
Predmetom záložného práva podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátnej zmluvy č.
609/AUOC/2007 – ZZ/1 zo dňa 27.03.2008 sú nehnuteľnosti vo vlastníctve záložcu – Miroslav Kopiar, r.č.
XXXXXX/XXXX, nar. 04.08.1962, bytom Závod 911, 908 72 Závod, nachádzajúce sa v katastrálnom území Závod,
opis
zabezpečenej obec : Závod, okres: Malacky, zapísané na LV č. 1538, vedenom katastrálnym úradom v Bratislave, Správa
katastra Malacky, a to:
pohľadávky
a stavby, a to
Súpisné číslo
Popis stavby
Na parcele číslo
dieľňa
3392/217
výška zabezpečenej
837.866,42 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
200.
pohľadávok
označenie
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Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Súpisová zložka majetku č. 14
stavba
popis
dieľňa
štát
SR
obec
Závod
orientačné
číslo
vchodu
názov katastrálneho
Závod
územia
číslo listu vlastníctva 1939
súpisné číslo
parcelové číslo
3392/218
spoluvlastnícky podiel
1/2
úpadcu
hodnota
zapisovaného
21.951,64 EUR
majetku v EUR
deň
zapísania
04.01.2016
majetku
dôvod
zapísania
Majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods. 1, písm. a) ZKR
majetku
deň
vylúčenia
majetku zo súpisu
dôvod
vylúčenia
majetku zo súpisu
zabezpečovacie
Záložné právo na nehnuteľnosť
právo - poradie piate
opis
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna zmluva č. 609/AUOC/2007 – ZZ/2 zo dňa
zabezpečovacieho
27.03.2008. Záložné právo vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností, číslo vkladu: V-1469/08, vklad povolený dňa
práva
22.09.2008 Správou katastra Malacky.
Predmetom záložného práva podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátnej zmluvy č.
609/AUOC/2007 – ZZ/2 zo dňa 27.03.2008 sú nehnuteľnosti vo vlastníctve záložcov – Miroslav Kopiar, r.č.
XXXXXX/XXXX, nar. 04.08.1962, bytom Závod 911, 908 72 Závod a Viera Kopiarová, r.č. XXXXXX/XXXX, nar.
opis
zabezpečenej 05.12.1961, bytom závod 911, 908 72 Závod, nachádzajúce sa v katastrálnom území Závod, obec : Závod, okres:
Malacky, zapísané na LV č. 1939, vedenom katastrálnym úradom v Bratislave, Správa katastra Malacky, a to:
pohľadávky
a stavby, a to
Súpisné číslo
Popis stavby
Na parcele číslo
dieľňa
3392/218
výška zabezpečenej
837.866,42 EUR
pohľadávky
zápis
v zozname
200.
pohľadávok
označenie
zabezpečeného
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
veriteľa
Súpisová zložka majetku č. 15
stavba
popis
dieľňa
štát
SR
obec
Závod
orientačné
číslo
vchodu
názov katastrálneho
Závod
územia
číslo listu vlastníctva 1939
súpisné číslo
parcelové číslo
3392/219
spoluvlastnícky podiel
1/2
úpadcu
hodnota
zapisovaného
29.054,61 EUR
majetku v EUR
deň
zapísania
04.01.2016
majetku
dôvod
zapísania
Majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods. 1, písm. a) ZKR
majetku
deň
vylúčenia
majetku zo súpisu
dôvod
vylúčenia
majetku zo súpisu
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opis
zabezpečovacieho
práva
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Deň vydania: 20.05.2016

Záložné právo na nehnuteľnosť

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna zmluva č. 609/AUOC/2007 – ZZ/2 zo dňa
27.03.2008. Záložné právo vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností, číslo vkladu: V-1469/08, vklad povolený dňa
22.09.2008 Správou katastra Malacky.
Predmetom záložného práva podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátnej zmluvy č.
609/AUOC/2007 – ZZ/2 zo dňa 27.03.2008 sú nehnuteľnosti vo vlastníctve záložcov – Miroslav Kopiar, r.č.
XXXXXX/XXXX, nar. 04.08.1962, bytom Závod 911, 908 72 Závod a Viera Kopiarová, r.č. XXXXXX/XXXX, nar.
opis
zabezpečenej 05.12.1961, bytom závod 911, 908 72 Závod, nachádzajúce sa v katastrálnom území Závod, obec : Závod, okres:
Malacky, zapísané na LV č. 1939, vedenom katastrálnym úradom v Bratislave, Správa katastra Malacky, a to:
pohľadávky
a stavby, a to
Súpisné číslo
Popis stavby
Na parcele číslo
dieľňa
3392/21
výška zabezpečenej
837.866,42 EUR
pohľadávky
zápis
v zozname
200.
pohľadávok
označenie
zabezpečeného
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
veriteľa
Súpisová zložka majetku č. 16
stavba
popis
dieľňa
štát
SR
obec
Závod
orientačné
číslo
vchodu
názov katastrálneho
Závod
územia
číslo listu vlastníctva 1939
súpisné číslo
parcelové číslo
3392/230
spoluvlastnícky podiel
1/2
úpadcu
hodnota
zapisovaného
80.547,71 EUR
majetku v EUR
deň
zapísania
04.01.2016
majetku
dôvod
zapísania
Majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods. 1, písm. a) ZKR
majetku
deň
vylúčenia
majetku zo súpisu
dôvod
vylúčenia
majetku zo súpisu
zabezpečovacie
Záložné právo na nehnuteľnosť
právo - poradie piate
opis
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna zmluva č. 609/AUOC/2007 – ZZ/2 zo dňa
zabezpečovacieho
27.03.2008. Záložné právo vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností, číslo vkladu: V-1469/08, vklad povolený dňa
práva
22.09.2008 Správou katastra Malacky.
Predmetom záložného práva podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátnej zmluvy č.
609/AUOC/2007 – ZZ/2 zo dňa 27.03.2008 sú nehnuteľnosti vo vlastníctve záložcov – Miroslav Kopiar, r.č.
XXXXXX/XXXX, nar. 04.08.1962, bytom Závod 911, 908 72 Závod a Viera Kopiarová, r.č. XXXXXX/XXXX, nar.
opis
zabezpečenej 05.12.1961, bytom závod 911, 908 72 Závod, nachádzajúce sa v katastrálnom území Závod, obec : Závod, okres:
Malacky, zapísané na LV č. 1939, vedenom katastrálnym úradom v Bratislave, Správa katastra Malacky, a to:
pohľadávky
a stavby, a to
Súpisné číslo
Popis stavby
Na parcele číslo
dieľňa
3392/23
výška zabezpečenej
837.866,42 EUR
pohľadávky
zápis
v zozname
200.
pohľadávok
označenie
zabezpečeného
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
veriteľa
Súpisová zložka majetku č. 17
stavba
popis
Montážna hala
štát
SR
obec
Závod
orientačné
číslo
vchodu
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názov
katastrálneho
Závod
územia
číslo listu vlastníctva 4058
súpisné číslo
parcelové číslo
3389/43
spoluvlastnícky podiel
1/1
úpadcu
hodnota zapisovaného
201.946,19 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku 04.01.2016
dôvod
zapísania
Majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods. 1, písm. a) ZKR
majetku
deň vylúčenia majetku
zo súpisu
dôvod
vylúčenia
majetku zo súpisu
zabezpečovacie právo
Záložné právo na nehnuteľnosť
- poradie prvé
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna zmluva č. 609/AUOC/2007 – ZZ/6 zo dňa
opis zabezpečovacieho
17.12.2008. Záložné právo vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností, číslo vkladu: V-6150/08, vklad povolený
práva
dňa 19.12.2008 Správou katastra Malacky.
Predmetom záložného práva podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátnej zmluvy č.
609/AUOC/2007 – ZZ/6 zo dňa 17.12.2008 sú nehnuteľnosti vo vlastníctve záložcu – dlžníka, nachádzajúce sa
opis
zabezpečenej v katastrálnom území Závod, obec: Závod, okres: Malacky, zapísané na LV č. 4058, vedenom Katastrálnym
úradom v Bratislave, Správa katastra Malacky, a to: stavba,
pohľadávky
Súpisné číslo
Popis stavby
Na parcele číslo
Montážna hala
3389/43
výška
zabezpečenej
837.866,42 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
200.
pohľadávok
označenie
zabezpečeného
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
veriteľa
Súpisová zložka majetku č. 18
hnuteľná vec
popis
Ohraňovací lis CNC AP 3100x120, hydraulický ohraňovací lis
približný rok výroby
23.12.2004
stav opotrebovanosti
Primerane veku
spoluvlastnícky
podiel
1/1
úpadcu
hodnota zapisovaného
18.003,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku 04.01.2016
dôvod
zapísania
Majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods. 1, písm. a) ZKR
majetku
deň vylúčenia majetku
zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku
zo súpisu
zabezpečovacie právo
Záložné právo k hnuteľnej veci
-poradie druhé
Zmluva o zriadení záložného práva ku hnuteľným veciam a Mandátna zmluva č. 609/AUOC/2007 – ZZ/3 zo dňa
27.03.2008. Záložné právo vzniklo registráciou v Notárskom centrálnom registri záložných práv, spisová značka
opis zabezpečovacieho
NCRzp 8226/2008, registráciu vykonal notár Mgr. Adriana Papánková, dátum a čas vykonania zápisu:
práva
27.03.2008, 12:24:01
Predmetom záložného práva podľa Zmluvy o zriadení záložného práva ku hnuteľným veciam a Mandátnej
zmluvy č. 609/AUOC/2007 – ZZ/3 zo dňa 27.03.2008 sú hnuteľné veci vo vlastníctve záložcu – Dlžníka,
opis
zabezpečenej nachádzajúce sa v sídle záložcu – Dlžníka, a to:
pohľadávky
Ohraňovací lis CNC AP 3100x120, hydraulický ohraňovací lis, v zmysle Zmluvy o dielo uzavretej dňa
06.11.2003 medzi Záložcom ako kupujúcim a spoločnosťou Sp-Tech SLOVAKIA, s.r.o., Duchnovičovo nám.
1/312, 081 48 Prešov, IČO: 36 476 838 ako predávajúcim.
výška
zabezpečenej
837.866,42 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
200.
pohľadávok
označenie
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
zabezpečeného veriteľa
Súpisová zložka majetku č. 19
hnuteľná vec
popis
Ohraňovací lis CNC TAP 12 200x600, hydraulický CNC ohraňovací lis
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približný rok výroby
23.12.2004
stav opotrebovanosti
Primerane veku
spoluvlastnícky
podiel
1/1
úpadcu
hodnota zapisovaného
110.428,80 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku 04.01.2016
dôvod
zapísania
Majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods. 1, písm. a) ZKR
majetku
deň vylúčenia majetku
zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku
zo súpisu
zabezpečovacie právo
Záložné právo k hnuteľnej veci
-poradie druhé
Zmluva o zriadení záložného práva ku hnuteľným veciam a Mandátna zmluva č. 609/AUOC/2007 – ZZ/3 zo dňa
27.03.2008. Záložné právo vzniklo registráciou v Notárskom centrálnom registri záložných práv, spisová značka
opis zabezpečovacieho
NCRzp 8226/2008, registráciu vykonal notár Mgr. Adriana Papánková, dátum a čas vykonania zápisu:
práva
27.03.2008, 12:24:01
Predmetom záložného práva podľa Zmluvy o zriadení záložného práva ku hnuteľným veciam a Mandátnej
zmluvy č. 609/AUOC/2007 – ZZ/3 zo dňa 27.03.2008 sú hnuteľné veci vo vlastníctve záložcu – Dlžníka,
opis
zabezpečenej nachádzajúce sa v sídle záložcu – Dlžníka, a to:
pohľadávky
Ohraňovací lis CNC TAP 12 200x600, hydraulický CNC ohraňovací lis, v zmysle Zmluvy o dielo uzavretej dňa
18.08.2003 medzi záložcom ako kupujúcim a spoločnosťou Sp-Tech SLOVAKIA, s.r.o., Duchnovičovo nám.
1/312, 081 48 Prešov, IČO: 36 476 838 ako predávajúcim.
výška
zabezpečenej
837.866,42 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
200.
pohľadávok
označenie
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
zabezpečeného veriteľa
Súpisová zložka majetku č. 20
hnuteľná vec
popis
EUROMAC MTX 1250-30, CNC 2000, Multitool XMTE6 osadený nástrojmi, hydraulický vysekávací lis
približný rok výroby
16.11.2004
stav opotrebovanosti
Primerane veku
spoluvlastnícky
podiel
1/1
úpadcu
hodnota zapisovaného
53.328,60 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku 04.01.2016
dôvod
zapísania
Majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods. 1, písm. a) ZKR
majetku
deň vylúčenia majetku
zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku
zo súpisu
zabezpečovacie právo
Záložné právo k hnuteľnej veci
-poradie druhé
Zmluva o zriadení záložného práva ku hnuteľným veciam a Mandátna zmluva č. 609/AUOC/2007 – ZZ/3 zo dňa
opis zabezpečovacieho 27.03.2008. Záložné právo vzniklo registráciou v Notárskom centrálnom registri záložných práv, spisová značka
práva
NCRzp 8226/2008, registráciu vykonal notár Mgr. Adriana Papánková, dátum a čas vykonania zápisu:
27.03.2008, 12:24:01
Predmetom záložného práva podľa Zmluvy o zriadení záložného práva ku hnuteľným veciam a Mandátnej
zmluvy č. 609/AUOC/2007 – ZZ/3 zo dňa 27.03.2008 sú hnuteľné veci vo vlastníctve záložcu – Dlžníka,
opis
zabezpečenej nachádzajúce sa v sídle záložcu – Dlžníka, a to:
pohľadávky
EUROMAC MTX 1250-30 CNC 2000, Multitool XMTE6 osadený nástrojmi, hydraulický vysekávací lis v zmysle
Zmluvy o dielo uzavretej dňa 06.11.2003 medzi záložcom ako kupujúcim a spoločnosťou Sp-Tech SLOVAKIA,
s.r.o., Duchnovičovo nám. 1/312, 081 48 Prešov, IČO: 36 476 838 ako predávajúcim.
výška
zabezpečenej
837.866,42 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
200.
pohľadávok
označenie
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
zabezpečeného veriteľa
Súpisová zložka majetku č. 21
hnuteľná vec
popis
Univerzálne zakladacie a dvíhacie zariadenie
približný rok výroby
04.08.2008
stav opotrebovanosti Primerane veku
spoluvlastnícky podiel
1/1
úpadcu
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hodnota zapisovaného
147.360,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku 04.01.2016
dôvod
zapísania
Majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods. 1, písm. a) ZKR
majetku
deň vylúčenia majetku
zo súpisu
dôvod
vylúčenia
majetku zo súpisu
zabezpečovacie právo
Záložné právo k hnuteľnej veci
- poradie prvé
Zmluva o zriadení záložného práva ku hnuteľným veciam ktoré nadobudne záložca v budúcnosti a Mandátna
opis zabezpečovacieho zmluva č. 609/AUOC/2007 – ZZ/4 zo dňa 27.03.2008. Záložné právo vzniklo registráciou v Notárskom
práva
centrálnom registri záložných práv, spisová značka NCRzp 31043/2008, registráciu vykonal notár JUDr. Ivan
Lošonský, Phd., dátum a čas vykonania zápisu: 29.10.2008, 10:27:50
Predmetom záložného práva podľa Zmluvy o zriadení záložného práva ku hnuteľným veciam ktoré nadobudne
záložca v budúcnosti a Mandátnej zmluvy č. 609/AUOC/2007 – ZZ/4 zo dňa 27.03.2008 sú hnuteľné veci ktoré
opis
zabezpečenej budú vo vlastníctve záložcu – Dlžníka, a po nadobudnutí vlastníctva záložcom – Dlžníkom sa budú nachádzaťv
pohľadávky
sídle záložcu – Dlžníka, a to:
Univerzálne zakladacie a dvíhacie zariadenie, realizujúca organizácia: SVB-TECH SLOVAKIA s.r.o., termín
realizácie: október 2008
výška
zabezpečenej
837.866,42 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
200.
pohľadávok
označenie
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
zabezpečeného veriteľa
Súpisová zložka majetku č. 22
hnuteľná vec
popis
Hydraulická zakružovačka plechov
približný rok výroby
29.05.2008
stav opotrebovanosti Primerane veku
spoluvlastnícky podiel
1/1
úpadcu
hodnota zapisovaného
39.507,60 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku 04.01.2016
dôvod
zapísania
Majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods. 1, písm. a) ZKR
majetku
deň vylúčenia majetku
zo súpisu
dôvod
vylúčenia
majetku zo súpisu
zabezpečovacie právo
Záložné právo k hnuteľnej veci
- poradie prvé
Zmluva o zriadení záložného práva ku hnuteľným veciam ktoré nadobudne záložca v budúcnosti a Mandátna
opis zabezpečovacieho zmluva č. 609/AUOC/2007 – ZZ/4 zo dňa 27.03.2008. Záložné právo vzniklo registráciou v Notárskom
práva
centrálnom registri záložných práv, spisová značka NCRzp 31043/2008, registráciu vykonal notár JUDr. Ivan
Lošonský, Phd., dátum a čas vykonania zápisu: 29.10.2008, 10:27:50
Predmetom záložného práva podľa Zmluvy o zriadení záložného práva ku hnuteľným veciam ktoré nadobudne
záložca v budúcnosti a Mandátnej zmluvy č. 609/AUOC/2007 – ZZ/4 zo dňa 27.03.2008 sú hnuteľné veci ktoré
opis
zabezpečenej budú vo vlastníctve záložcu – Dlžníka, a po nadobudnutí vlastníctva záložcom – Dlžníkom sa budú nachádzaťv
pohľadávky
sídle záložcu – Dlžníka, a to:
Hydraulická zakružovačka plechov, realizujúca organizácia: SVB-TECH SLOVAKIA, s.r.o., termín realizácie:
október 2008
výška
zabezpečenej
837.866,42 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
200.
pohľadávok
označenie
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
zabezpečeného veriteľa
Súpisová zložka majetku č. 23
hnuteľná vec
popis
Laserový rezací stroj PLATINO 1530
približný rok výroby
29.5.2000
stav opotrebovanosti Primerane veku
spoluvlastnícky podiel
1/1
úpadcu
hodnota zapisovaného
235.164,60 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku 04.01.2016
dôvod
zapísania
Majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods. 1, písm. a) ZKR
majetku
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deň vylúčenia majetku
zo súpisu
dôvod
vylúčenia
majetku zo súpisu
zabezpečovacie právo
Záložné právo k hnuteľnej veci
- poradie prvé
Zmluva o zriadení záložného práva ku hnuteľným veciam ktoré nadobudne záložca v budúcnosti a Mandátna
opis zabezpečovacieho zmluva č. 609/AUOC/2007 – ZZ/4 zo dňa 27.03.2008. Záložné právo vzniklo registráciou v Notárskom
práva
centrálnom registri záložných práv, spisová značka NCRzp 31043/2008, registráciu vykonal notár JUDr. Ivan
Lošonský, Phd., dátum a čas vykonania zápisu: 29.10.2008, 10:27:50
Predmetom záložného práva podľa Zmluvy o zriadení záložného práva ku hnuteľným veciam ktoré nadobudne
záložca v budúcnosti a Mandátnej zmluvy č. 609/AUOC/2007 – ZZ/4 zo dňa 27.03.2008 sú hnuteľné veci ktoré
opis
zabezpečenej
budú vo vlastníctve záložcu – Dlžníka, a po nadobudnutí vlastníctva záložcom – Dlžníkom sa budú nachádzaťv
pohľadávky
sídle záložcu – Dlžníka, a to:
Laserový rezací stroj, realizujúca organizácia: SVB-TECH SLOVAKIA, s.r.o., termín realizácie: október 2008.
výška
zabezpečenej
837.866,42 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
200.
pohľadávok
označenie
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
zabezpečeného veriteľa

V ponukovom konaní na predaj majetku úpadcu je kúpna cena stanovená bez obmedzenia – najvyššia ponuka za
majetok, pričom nesmie byť neprimeraná. Úpadca je platcom dane z pridanej hodnoty.
Podmienky ponukového konania pre predaj majetku, časť podniku:
1. Návrhy sa podávajú osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: Mgr. Peter Zemko, Račianska 71, 831
02 Bratislava v zalepenej obálke a tiež na adresu zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova
48, 832 37 Bratislava, odbor RWO s výrazným označením „KONKURZ č. k.: 3K/43/2015 – ZÁVÄZNÁ PONUKA –
PODNIK – NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku. Včas doručené ponuky na adresu kancelárie správca označí dátumom doručenia a poradovým číslom.
2. Správca konkurznej podstaty umožní záujemcom počas ponukového konania obhliadku predávaného majetku
v termíne a v čase dohodnutom so správcom konkurznej podstaty na tel. čísle. : +421 907 108 959, alebo
elektronickou poštou na peterzemko@yahoo.com
3. Záväznú ponuku možno meniť, dopĺňať alebo vziať späť len do uplynutia lehoty na predkladanie záväzných
ponúk.
4. Záväzná ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a musí obsahovať:
Presné označenie záujemcu o kúpu Majetku
a. Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo,
vlastnoručný podpis fyzickej osoby – notársky overený, fotokópiu preukazu totožnosti a overenú kópiu
rodného listu.
b. pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu z obchodného registra alebo iného registra
nie starší ako 1 mesiac, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného
registra – notársky overený
c. pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby
podnikateľa – notársky overený, fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra nie starší
ako 1 mesiac
Označenie podniku úpadcu , na ktorý sa ponuka vzťahuje
Ponuku kúpnej ceny za podnik v eurách a spôsob úhrady kúpnej ceny
Čestné vyhlásenie o tom, že záujemca:
a.
b.
c.
d.

nemá žiadne záväzky voči úpadcovi
súhlasí s podmienkami ponukového konania
súhlasí s návrhom zmluvy o predaji podniku
súhlasí s prepadnutím zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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d. súhlasí s prepadnutím zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty
v prípade, že predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca
z dôvodov na strane záujemcu neuhradí kúpnu cenu v určenej lehote
Doklad o zaplatení zábezpeky na kúpnu cenu
Číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zálohu zloženú neúspešným záujemcom, alebo
na ktorý sa má záujemcovi vrátiť záloha zložená v prípade zrušenia ponukového konania zo strany
správcu konkurznej podstaty.
5. Účastník ponukového konania je povinný vopred uhradiť zálohu na kúpnu cenu, a to vo výške 30.000,- EUR na
bankový účet správcu konkurznej podstaty č. 2930067315/1100, vedený v Tatra banke a.s. Zábezpeka sa považuje
za riadne a včas uhradenú pripísaním na účet správcu najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk
a to do 12:00 hodiny dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie ponúk.
6. Na ponuky doručené správcovi alebo SLSP po lehote sa nebude prihliadať. V prípade ak nebude záväzná
ponuka doručená včas tak správcovi ako aj SLSP, takáto ponuka bude neplatná (táto informácia bude súčasťou
oznámenia o ponukovom konaní zverejnenom v Obchodnom vestníku).
7. Otváranie obálok sa uskutoční do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie záväzných ponúk za účasti správcu
konkurznej podstaty a SLSP ako zabezpečeného veriteľa.
8. V prípade rovnosti záväzných ponúk rôznych záujemcov, správca týchto vyzve, aby v lehote do 10 dní od
doručenia výzvy záväznú ponuku upravili a doručili do kancelárie správcu. V prípade, ak záväzné ponuky nebudú
upravené, prihliadne sa na čas ich doručenia a vyhodnotí sa úspešnejší záujemca, ktorého ponuka bola doručená
do kancelárie správcu skôr.
9. Vyhodnotenie záväzných ponúk sa uskutoční do 10 dní odo dňa otvárania obálok so záväznými ponukami.
Správca vyhodnotenie ponúk bezodkladne zašle SLSP, ktorá má oprávnenie odmietnuť predložené záväzné
ponuky, a to všetky, alebo jednotlivo bez udania dôvodu. Správca konkurznej podstaty písomne oznámi výsledok
ponukového konania úspešnému záujemcovi do 10 dní odo dňa odsúhlasenia najvýhodnejšej ponuky zo strany
SLSP.
10. Správca konkurznej podstaty uzavrie s úspešným záujemcom zmluvu o predaji majetku do 10 dní odo dňa
doručenia odsúhlasenia najvýhodnejšej ponuky zo strany SLSP, pričom kúpna cena musí byť zaplatená pri
uzatvorení kúpnej zmluvy.
Mgr. Peter Zemko

K011817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Pavol Kokavec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Urxova 6754/6, 080 05 Prešov - Solivar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/16/2016 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/16/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku úpadcu Mgr. Pavol Kokavec, nar. 18.08.1983, bytom Urxova 6754/6, 085
05 Prešov – Solivar, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2K/16/2016, týmto v súlade s § 32 ods. 7
písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že
kauciu vo výške 350,- € sú povinní zložiť na účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, a.s., IBAN: SK1911110000006842559027, SWIFT (BIC): UNCRSKBX. Veriteľ
popierajúci pohľadávku je povinný ako variabilný symbol uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Prešove dňa 17.05.2016
Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K011818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava GRELNETHOVÁ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moskovská 2337/24, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1975
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2016 S 1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 19/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Informácia o vyhlásení konkurzu / Information regarding to declared bankruptcy procedure
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: Miroslava
GRELNETHOVÁ, nar.: 02.05.1975, trvale bytom: Moskovská 2337/24, 974 04 Banská Bystrica (ďalej v texte aj
„dlžník“), Vám týmto naša spoločnosť oznamuje, že Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa
06.04.2016, sp. zn. 2K 19/2016 – 77 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV č. 69/2016, deň
vydania 12.04.2016.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29 May, 2000, as the trustee of the
debtor: (the "Borrower") – Miroslava GRELNETHOVÁ, date of birth: 02.05.1975, permanently residing:
Moskovská 2337/24, 974 04 Banská Bystrica (hereinafter only “the debtor”), our company obligated to
inform you that with the resolution of the District Court Banská Bystrica No. 2K 19/2016 – 77 dated 06 April,
2016 bankruptcy procedure was declared on the debtors property.
This resolution of the District Banská Bystrica was published in Commercial Bulletin no. OV 69/2016 on
date of issue 12 April, 2016.
V súlade so zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní
v lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu: K.R.E.
konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., na adresu kancelárie: Tehelná 189, 960 01 Zvolen a v jednom rovnopise na
Okresnom súde Banská Bystrica, na adresu: Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská
Bystrica, ku spisovej značke 2K 19/2016. Ak veriteľ doručí prihlášku správcovi neskôr na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act. no. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only “the BRA”)
the creditors of the debtor have to lodge theirs claims in time period 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy procedure in one original to the bankruptcy trustee: K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie,
v.o.s., to the address of agency: Tehelná 189, 960 01 Zvolen, Slovak republic and in one original to the
District court Banská Bystrica, to the address: Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59
Banská Bystrica to the file No: 2K 19/2016. Application which will be delivered later will be considered as
claim in bankruptcy proceeding, but the creditor cannot exercise voting right and other K/rights associated
with lodged claim.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neprihliada. Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke
Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Application must be submitted on prescribe form and must contain basic requirements, otherwise the
application will be not considered. A model application form and other necessary documents are available
on thewebsite of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu
a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Ak sa pohľadávka
neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a
vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je
pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja
listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
The basic requirements of application are: name, surname and address or firm and seat of creditor and of
the debtor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general
estate, the total amount of the claim and the signature. The total amount of the claim in the application are
divided into principal and accessory of claim which is divided by the application of the rule of reason. The
claim has to be lodged in currency named EURO. If the claim is not lodged in currency named EURO, the
amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference Exchange
rate published by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency
which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does note state or
announce, the amount of the claim shall determine bankruptcy trustee with reasonable care. Documents
proving evidence stated in application have to be enclosed.
Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo,
inak sa pohľadávka v konkurze považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí
byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva.
For each secured claim must be submitted a separate application. If the creditor lodge secured claim,
creditor have to properly and timely apply also security right in the application, otherwise the claim in
bankruptcy proceeding consider as unsecured claim. For each secured claim have to be submitted separate
application stating the secured amount, type, order, object a legal cause of a security right.
Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť,
na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
If creditor lodge conditional claim in application have to state the fact on which claim arose or the condition
upon which the claim arose.
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 oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
The creditor has to appointment representative for delivery of documents with residence or registered seat
in Slovak republic, if the creditor doesn’t reside, doesn’t have register seat or branch office in Slovak
republic. The creditor has to announce in writing the appointment of representative for delivery to the
bankruptcy trustee, otherwise the delivery of documents to such creditor shall be accomplished only by
publishing in Commercial Bulletin.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
The application of claim delivered to the bankruptcy trustee or District court cannot be correct or amend.
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Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case of a non-financial claim is lodged, expert opinion stating value of non-financial claim has to be
attached to application, otherwise these claim will not be considered as claim in bankruptcy proceeding.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované, ohodnotené
znaleckým posudkom /v prípade nepeňažnej pohľadávky/ sa v konkurznom konaní neprihliada. Správca, ani súd nie
sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.
Registration of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will not be signed, dated of
expertise will not be attached to the registration of claim /in case of non-financial claim/, these will not be
considered. The bankruptcy trustee and the court are not obliged tonotify the creditor of amendment or
correction of the incorrect or incomplete registration of claim.
S pozdravom/Best regards
K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.

K011819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BONUS VISION s.r.o,
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlinkova 12, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 311 331
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Hlavná 81/a, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/49/2015/S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/49/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Jana Kollárová so sídlom Hlavná 81/A, 040 01 Košice úpadcu BONUS
VISION s.r.o., Hlinková 12, 040 01 Košice, IČO 45 311 331 v zmysle § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. dopĺňa
súpis všeobecnej podstaty:

10. kancelársky nábytok zostava stôl rohovy kancelársky + kontajner, 6 skriniek, stôl rohový, mala chladnička
redbull, lampa, kreslo, mikro audio systém, vešiak, sedačky hnedé 1 miestna, 2 miestna a 3 miestna, kancelárska
stolička, paravan a rôzne plagáty súpisova hodnota majetku 2500,-€

K011820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BONUS VISION s.r.o,
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlinkova 12, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 311 331
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Hlavná 81/a, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/49/2015/S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/49/2015
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Jana Kollárová so sídlom Hlavná 81/A, 040 01 Košice úpadcu BONUS
VISION s.r.o., Hlinková 12, 040 01 Košice, IČO 45 311 331 preraďuje majetok zapísaný vo všeobecnej podstate
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VISION s.r.o., Hlinková 12, 040 01 Košice, IČO 45 311 331 preraďuje majetok zapísaný vo všeobecnej podstate
pod číslom 1 až 4 do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská republika Daňový úrad Košice,
Rozvojová 2, Košice

K011821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Šuták
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piešťanská 508/122, 922 31 Sokolovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/13/2016/S1226
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/13/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
Notification to foreign creditors
Podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Ján Šuták, nar. 27.02.1977,
bytom Piešťanská 508/122, 922 31 Sokolovce, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn.
25K/13/2016 zo dňa 03.05.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku č. 89/2016 dňa 10.05.2016.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated the 29th of May 2000, as the trustee
of bankrupt: Ján Šuták, born on the 27th of February 1977, residing Piešťanská 508/122, 922 31 Sokolovce, I
am obliged to inform you with that resolution of the District Court Trnava, proc. no. 25K/13/2016 dated the
3rd of May 2016, bankruptcy was declared on the bankrupt´s estate. The mentioned resolution was
published in the Commercial Journal No. 89/2016 dated the 10th of May 2016.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia predmetného uznesenia v
Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Journal, whereby as the day of publishing of that resolution the day following the day after the
publishing of that resolution in the Commercial Journal shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou.
The claim, which is not the claim against the property, shall be alleged by an application.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese: Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, pričom
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom
rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd.
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee with registered seat: Podjavorinskej
37/1, 917 01 Trnava – SK, where by it must be delivered to the trustee in the basic registration period within
45 days from declaring the bankruptcy.
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 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.
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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
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 Commercial Journal with stating the creditor and the registered sum.
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.
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.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada.
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.
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.
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it
will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and
residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general
property, e) total sum of the claim, f) signature.
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.
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.
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.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by bankrupt’s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
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.
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines a statement in the application, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy.
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
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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.
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 representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only
by publishing them in the Commercial Journal.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, 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 habitual residence, 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 the 29th of May 2000.
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
konkurzný správca, bankruptcy trustee

K011822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Alexandra Falátová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuzmányho 10, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/17/2016/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/17/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
Notification to foreign creditors
Podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Mgr. Alexandra Falátová,
nar. 23.01.1974, bytom Kuzmányho 10, Trnava, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn.
23K/17/2016 zo dňa 28.04.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku č. 85/2016 dňa 04.05.2016.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated the 29th of May 2000, as the trustee
of bankrupt: Mgr. Alexandra Falátová, born on the 23rd of January 1974, residing Kuzmányho 10, Trnava, I
am obliged to inform you with that resolution of the District Court Trnava, proc. no. 23K/17/2016 dated the
28th of April 2016, bankruptcy was declared on the bankrupt´s estate. The mentioned resolution was
published in the Commercial Journal No. 85/2016 dated the 4th of May 2016.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia predmetného uznesenia v
Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Journal, whereby as the day of publishing of that resolution the day following the day after the
publishing of that resolution in the Commercial Journal shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy.
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Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou.
The claim, which is not the claim against the property, shall be alleged by an application.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese: Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, pričom
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom
rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd.
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee with registered seat: Podjavorinskej
37/1, 917 01 Trnava – SK, where by it must be delivered to the trustee in the basic registration period within
45 days from declaring the bankruptcy.
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 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.
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
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 Commercial Journal with stating the creditor and the registered sum.
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.
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.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada.
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.
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.
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it
will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and
residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general
property, e) total sum of the claim, f) signature.
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.
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.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
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V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by bankrupt’s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
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.
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines a statement in the application, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy.
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.
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 representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only
by publishing them in the Commercial Journal.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, 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 habitual residence, 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 the 29th of May 2000.

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
konkurzný správca, bankruptcy trustee

K011823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ABO MILL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Simai út 6, 4401 Nyíregyháza, Maďarsko
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 617 547
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/54/2012 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/54/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu ABO MILL s.r.o., Simai út 6, 4401 Nyíregyháza, Maďarsko, IČO : 00 617 547, sp. zn. :
26K/54/2012 v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru na účely speňaženia majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu vyhlasuje 4. kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku úpadcu :
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hnuteľné veci v súpisovej hodnote spolu v hodnote 3 628,22 EUR podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) ZKR „ ponukovým konaním ako veci samostatne “, a to :

Hnuteľná vec uvedená v súpise majetku všeobecnej podstaty pod poradovým číslom :

48. popis: sáčok na múku, približný rok výroby: nezistený, stav opotrebovanosti: zachovalá, deň zapísania:
4.6.2013, dôvod zapísania: vlastnícke právo úpadcu, súpisová hodnota: 1,00 EUR

49. popis: fólia do dátumovača CFP 11, približný rok výroby: nezistený, stav opotrebovanosti: zachovalá,
deň zapísania: 4.6.2013, dôvod zapísania: vlastnícke právo úpadcu, súpisová hodnota: 63,75 EUR

52. popis: kartónové veko, približný rok výroby: nezistený, stav opotrebovanosti: zachovalá, deň zapísania:
4.6.2013, dôvod zapísania: vlastnícke právo úpadcu, súpisová hodnota: 498,78 EUR

53. popis: kartónový roh trojvrstvový (3130 kusov), približný rok výroby: nezistený, stav opotrebovanosti:
zachovalá, deň zapísania: 4.6.2013, dôvod zapísania: vlastnícke právo úpadcu, súpisová hodnota: 220,41
EUR

54. popis: kartónová preložka, približný rok výroby: nezistený, stav opotrebovanosti: zachovalá, deň
zapísania: 4.6.2013, dôvod zapísania: vlastnícke právo úpadcu, súpisová hodnota: 174,01 EUR

55. popis: kartón dvojvrstvový (58 m2), približný rok výroby: nezistený, stav opotrebovanosti: zachovalá, deň
zapísania: 4.6.2013, dôvod zapísania: vlastnícke právo úpadcu, súpisová hodnota: 11,08 EUR

70. popis: niť priemyselná (4 kg), približný rok výroby: nezistený, stav opotrebovanosti: zachovalá, deň
zapísania: 4.6.2013, dôvod zapísania: vlastnícke právo úpadcu, súpisová hodnota: 14,33 EUR

71. popis: atrament do dátumovača DOD MEK 801 (37 l), približný rok výroby: nezistený, stav
opotrebovanosti: zachovalá, deň zapísania: 4.6.2013, dôvod zapísania: vlastnícke právo úpadcu, súpisová
hodnota: 1.398,81 EUR

72. popis: čistiace riedidlo do dátumovača MEK 100 (10 l), približný rok výroby: nezistený, stav
opotrebovanosti: zachovalá, deň zapísania: 4.6.2013, dôvod zapísania: vlastnícke právo úpadcu, súpisová
hodnota: 78,34 EUR
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73. popis: riedidlo do dátumovača DOD MEK 802 (2 l), približný rok výroby: nezistený, stav opotrebovanosti:
zachovalá, deň zapísania: 4.6.2013, dôvod zapísania: vlastnícke právo úpadcu, súpisová hodnota: 40,04
EUR

74. popis: riedidlo do dátumovača CIJ MK 3901D 701 (8 l), približný rok výroby: nezistený, stav
opotrebovanosti: zachovalá, deň zapísania: 4.6.2013, dôvod zapísania: vlastnícke právo úpadcu, súpisová
hodnota: 171,31 EUR

75. popis: atrament do dátumovača CIJ MK 3901D 601 (4 l), približný rok výroby: nezistený, stav
opotrebovanosti: zachovalá, deň zapísania: 4.6.2013, dôvod zapísania: vlastnícke právo úpadcu, súpisová
hodnota: 410,00 EUR

108. popis: lepidlo Technomelt Italpack Q8183 (100 kg), približný rok výroby: nezistený, stav
opotrebovanosti: zachovalá, deň zapísania: 4.6.2013, dôvod zapísania: vlastnícke právo úpadcu, súpisová
hodnota: 350,01 EUR

129. popis: telefónna ústredňa Siemens HIPath 3550, približný rok výroby: 2003, stav opotrebovanosti:
zachovalá, deň zapísania: 4.6.2013, dôvod zapísania: vlastnícke právo úpadcu, súpisová hodnota: 196,35
EUR

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

·
·
·

·

musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku
musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku – preukázanie jeho totožnosti, resp. právnej
subjektivity (meno, priezvisko, bydlisko, podpis fyzickej osoby, fotokópia občianskeho preukazu resp.
obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo obchodného registra nie staršieho ako
3 mesiace, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej osoby)
musí obsahovať presné označenie predmetu kúpy
musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách
musí byť doručená osobne alebo zaslaná poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Andrea Havlátová
Rajczyová, Žižkova 6, 040 01 Košice v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie – ABO MILL
s.r.o. – NEOTVÁRAŤ“ v lehote do 27.05.2016 vrátane do (15.00 hodiny). Včas doručené ponuky na
adresu kancelárie správcu tento označí dátumom doručenia, časom doručenia a poradovým číslom
musí obsahovať doklad, ktorým záujemcovia preukážu zaplatenie zálohy vo výške najmenej 50 % z
navrhovanej kúpnej ceny v zmysle bodu 2 tohto pokynu

2. Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu sú povinní najneskôr ku dňu skončenia lehoty na podanie ponúk zložiť
v prospech účtu úpadcu vedeného vo VÚB, a.s., pobočka Košice, č. účtu IBAN : SK88 0200 0000 0031 2569
7554, BIC : SUBASKBX zálohu vo výške najmenej 50 % z navrhovanej kúpnej ceny v zmysle písomnej cenovej
ponuky. Prílohou písomného návrhu na odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým záujemcovia
preukážu zaplatenie zálohy. Táto záloha bude neúspešnému záujemcovi vo verejnom ponukovom konaní vrátená.

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Na písomné cenové ponuky podané po termíne a na písomné cenové ponuky, ktoré nebudú spĺňať podmienky
v zmysle bodu 1 tohto pokynu sa nebude prihliadať, pokiaľ veriteľský výbor nerozhodne inak.

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

6. Minimálna cena predávaného majetku vo štvrtom kole ponukového konania nie je stanovená.

7. Úspešným účastníkom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý za predávaný majetok
úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a poskytne najvýhodnejšie platobné
podmienky pri dodržaní podmienok ponukového konania. Správca je oprávnený z dôvodu, že ponúkaná cena
je neprimerane nízka, ponuky so súhlasom veriteľského výboru odmietnuť, ak zastáva názor, že opakovaním
zverejnenia ponukového konania docieli efektívnejší predaj.

8. Otváranie obálok s podanými návrhmi na odkúpenie majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu sa
uskutoční v kancelárii správcu za prítomnosti správcu, prípadne aj veriteľského výboru, resp. ním povereného
zástupcu, dňa 30.05.2016 o 10.00 hodine.

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

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

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

12. Po uzavretí zmluvy správca protokolárne odovzdá majetok kupujúcemu.

13. Správca je oprávnený odmietnuť predložené ponuky, verejné ponukové konanie vyhodnotiť ako neúspešné,
prípadne toto konanie zrušiť, ak veriteľský výbor s predloženou ponukou nevysloví svoj súhlas.
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milada Brečková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 640/2, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomir Kollar
Sídlo správcu:
Levocska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/51/2015 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/51/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov:
V konkurznej veci úpadcu: Milada Brečková, nar. 30.01.1965, bytom Komenského 640/2, 09301 Vranov na Topľou
č.k.: 2K/51/2015

Výťažok z všeobecnej podstaty úpadcu:
1/ Hotovosť poskytnutá úpadcu 1.700 eur
2/ Nevyčerpaný preddavok 453,47 eur
3/ Zrážky zo mzdy 663,69 eur
Spolu výťažok 2817,16 eur
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a oznámenie o zámere zostaviť
rozvrh zo všeobecnej podstaty som publikoval v Obchodnom vestníku dňa 11.02.2016. Žiadny z veriteľov ani iné
osoby neuplatnili právo v zmysle ust. § 96 ods. 3 ZKR.
K výťažku spolu vo výške 2817,16 Eur priraďujem nasledujúce pohľadávky proti podstate:
1. Pohľadávky titulom odmeny správcu: paušálna odmena správcu za výkon funkcie do prvej schôdze veriteľov vo
výške sDPH 796,66 Eur podľa uznesenia Okresného súduPrešov.
2. Odmena správcu zo speňaženia s DPH 168,25 eur
3. Súdny poplatok 0,2% 5,63 eur
4. Poplatky za vedenie účtu: 9,92 eur
5. Výdavky správcu 7,40 eur, z toho poštovné 7,40 eur

Spolu pohľadávky proti podstate sú vo výške 987,76 Eur.
Po odpočítaní vyššie uvedených pohľadávok proti podstate od výťažku z majetku zahrnutého do súpisu
všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov na uspokojenie ich nezabezpečených pohľadávok ostáva
1.829,30 Eur (2817,16 Eur –987,86 Eur).
V zozname pohľadávok evidujem zistené nezabezpečené pohľadávky spolu vo výške 72 342,45 Eur.
Nezabezpečení veritelia v konečnom rozvrhu výťažku budú uspokojení takto:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO:00151653 sumou 1829,30 Eur.

V zmysle ust. § 101 ods. 1 ZKR určujem lehotu 30 dní na schválenie tohto návrhu konečného rozvrhu
výťažku.
V Prešove, dňa 12.05.2016
Mgr.Slavomír Kollár, správca

K011825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Calypso Invest s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jazerná 200/14, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 027 866
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szabóová
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/52/2015 S 1525
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/52/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Zuzana Szabóová, so sídlom kancelárie: L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty
úpadcu: Calypso Invest s.r.o., IČO: 46 027 866, so sídlom na ul. Jazerná 200/14, 945 01 Komárno, týmto podľa §
28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p., oznamujem, že som po uplynutí základnej
lehoty na prihlasovanie pohľadávok, zapísala dňa 10.05.2016 do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky
veriteľov:
·
·
·

Zoltán Jankóšik, nar. 26.02.1965, Gemer 75, 982 61 Gemer, doručenú dňa 06.04.2016
Roľnická a.s., Hroznová Lhota, IČO: 65278941, Č. P. 202, 696 63 Kozojídky, Česká republika, doručenú
dňa 07.04.2016
Hebrass CZ, s.r.o., IČO: 29284937, Ostrožská Lhota 413, 687 23 Ostrožská Lhota, Česká republika,
doručenú dňa 08.04.2016

V Nových Zámkoch dňa 13.05.2016
JUDr. Zuzana Szabóová správca

K011826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ernest Kuffer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kutnohorská 2133/5, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. PhD. Slávka Molčanyiová
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/56/2015 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/56/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhlásenie verejného ponukového konania na predaj motorového vozidla
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Úpadca: Ernest Küffer, nar. 24.12.1966, bytom Kutnohorská 2133/5, 075 01 Trebišov, korešpondenčná
adresa: P.O.Hviezdoslava 21/11, 079 01 Veľké Kapušany
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa vyhlasuje 1. kolo
verejného ponukového konania na predaj nasledujúceho majetku, ktorý je zapísaný v oddelenej podstate: osobné
motorové vozidlo FORD Mondeo Wagon 2,0 TDCi 85 KW r.v. 2003, EČ: TV 413 CL, TP: PB 583585, palivo: NM.
Podmienky speňažovania sú nasledujúce:
1. Súpisová hodnota motorového vozidla je 1.500 €. V prvom kole je záujemca povinný ponúknuť kúpnu cenu
vo výške minimálne 100 € súpisovej hodnoty.
2. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť aj fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
3. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke
s výrazným označením „Verejné ponukové konanie – konkurz Ernest Küffer – neotvárať“ v lehote 10 dní od
uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku na adresu kancelárie
správcu: Klokočov 45, 072 36 Klokočov. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty sa nebude
považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno
odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť,
dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané
ponuky neprihliada.
4. Náležitosti ponuky: riadna identifikácia veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené
v zozname majetku určeného na speňaženie, označenie ponúkanej kúpnej ceny, predloženie dokladu
preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby, kópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského
alebo iného registra s označením obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb – nepodnikateľov sa
uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP alebo rodného listu a doklad
o zaplatení kúpnej ceny.
5. Každý záujemca je povinný uhradiť celú ponúkanú kúpnu cenu v prospech peňažného účtu úpadcu SK
9375 0000 0040 2278 1790, ktorá sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na účet úpadcu
najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
6. Podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu a poukázanie kúpnej ceny na účet
úpadcu. Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov má právo
správca odmietnuť a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
7. Termín a miesto otvárania obálok: do 3 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk v kancelárii správcu.
Lehota na vyhodnotenie ponúk: víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 7 dní od otvorenia obálok. Správca
bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 15 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. Predaj
majetku schváli pred uzatvorením kúpnej zmluvy zabezpečený veriteľ. V prípade, ak záujemca neuzatvorí
kúpnu zmluvu prepadne uhradená kúpna cena v prospech podstaty. Náklady spojené s prepisom znáša
v plnej výške kupujúci.
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca

K011827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Bihuň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hálova 18, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.7.1956
Obchodné meno správcu:
MK Recovery,k.s.
Sídlo správcu:
Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/46/2015 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/46/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Pod poradovým číslom 4:
Druh: Iná majetková hodnota – nárok úpadcu na mzdu; Zamestnávateľ: B&B Trade s.r.o., Hálova 18, 851 01
Bratislava, IČO: 35 852879; Právny dôvod: Pracovná zmluva zo dňa 9.2.2016; Suma: základná mzda a odmena
mesačne v rozsahu, v ako môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia/ exekúciou (§ 72 ods. 2 ZKR); Dôvod
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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mesačne v rozsahu, v ako môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia/ exekúciou (§ 72 ods. 2 ZKR); Dôvod
zapísania majetku do súpisu: pohľadávka úpadcu na úhradu odplaty za vykonanú prácu podľa § 67 ods. 1 písm.
b) ZKR; Deň zapísania majetku do súpisu: 10.5.2016.
Pod poradovým číslom 5:
Druh: Pohľadávka úpadcu z účtu v banke; Banka: Tatra banka, a.s.; Účet: IBAN: SK28 1100 0000 0029 3307
7076, Suma: 57,34 EUR; Súpisová hodnota: 57,34 EUR; Dôvod zapísania majetku do súpisu: majetok podľa §
67 ods. 1 písm. b) ZKR; Deň zapísania majetku do súpisu: 10.5.2016.

MK Recovery, k.s., správca

K011828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hirjak servis s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Masarykova 22, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 461 725
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/14/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/14/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu Hirjak servis s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Masarykova 22, 080 01 Prešov, IČO: 36 461 725,
týmto v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že zostavil zoznam
pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa KINEX – EXIM, spol. s r. o., so sídlom Nádražná 33, 909 01 Skalica,
IČO: 31 638 139 (ďalej len „KINEX – EXIM, spol. s.r.o.“), ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV
140/2014 pod značkou záznamu K014071 dňa 23.07.2014.
Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa KINEX – EXIM, spol. s.r.o.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
v súlade s ustanovením § 96 ods. 3 ZKR oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu
pohľadávok proti podstate a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.

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

K011829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MUDr. Július Kazimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čermeľské prielohy 1386/7, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1953
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/14/2014 S 1436
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I
26K/14/2014
Iné zverejnenie

Správca úpadcu MUDr. Július Kazimír, nar. 10.05.1953, bytom Čermeľské prielohy 1386/7, 040 01 Košice, týmto
v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti
podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320
155 (ďalej len „Všeobecná úverová banka, a.s.“).
Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
v súlade s ustanovením § 96 ods. 3 ZKR oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu
pohľadávok proti podstate a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.

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

K011830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Juraj Chovanec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malý Lapáš 230, 951 04 Veľký Lapáš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.4.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/83/2015-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/83/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Vlasta Suchanová, správca úpadcu Ing. Juraj Chovanec, nar. 9.4.1985, bytom Malý Lapáš 230, Veľký Lapáš,
v konaní vedenom pred Okresným súdom Nitra sp. zn. 32K/83/2015, zvoláva v zmysle § 34 ods. 1 ZKR prvú
schôdzu veriteľov na deň 1. júla 2016 o 10,00 hod. /piatok/, ktorá sa bude konať v priestoroch kancelárie správcu v
Nových Zámkoch, na ul. Podzámska č. 32, na I. poschodí s nasledujúcim programom:
1. Otvorenie schôdze a zistenie uznášania schopnosti
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
3. Informácia o prihlásených pohľadávkach a konkurzných veriteľoch
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 ZKR
5. Voľba zástupcu veriteľov podľa § 107 ods. 2 ZKR
6. Zaujatie stanovísk vo veci ďalšieho postupu správcu
7. Prečítanie zápisnice a záver schôdze.
Pri prezentácii veritelia predložia: fyzické osoby – platný doklad totožnosti, právnické osoby – originál alebo
osvedčenú fotokópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako tri mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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osvedčenú fotokópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako tri mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia
platný preukaz totožnosti a originál, alebo osvedčenú fotokópiu plnomocenstva, poverenia alebo iného dokladu,
preukazujúceho oprávnenie konať za veriteľa.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K011831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Brontvaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 263/10, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Plavisko 7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 6K/23/2015/S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/23/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Pozemok

P.č.

Druh
pozemku

Výmera
v m2

4.

Trvalo
porast

19294 m2 2797

780

Oravská
Jasenica,
1/2
Oravská Jasenica, SR

5.

Orná pôda

3909 m2

1543

779

Oravská
Jasenica,
1/2
Oravská Jasenica, SR

400,00 €

6.

Trvalo
porast

4320 m2

1544

779

Oravská
Jasenica,
1/2
Oravská Jasenica, SR

350,00 €

trávny

trávny

Parcelné
register E

číslo, LV
k.ú./obec/ štát
č.

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota
spoluvlastníckeho podielu v EUR

1.500,00 €

JUDr. Radovan Birka, správca

K011832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Ugray v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banícka 800/27, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4K/16/2016 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/16/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Dušan Kuruc, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu Jozef Ugray nar. 29.12.1953, bytom Banícka
800/27, 058 01 Poprad, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese Štefánikova 18, 066 01 Humenné, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 – 12.00 a od
13.00 – 16.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu prijíma správca písomne alebo
telefonicky na čísle +421 908 604 334.
Ing. Dušan Kuruc, správca

K011833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Ugray v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banícka 800/27, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4K/16/2016 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K16/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky

Je potrebné dodržať stanovené termíny

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Prešov zo dňa 02.05.2016, č.k. 4K/16/2016, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 06.05.2016,
bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Jozef Ugray, nar. 29.12.1953, Banícka 800/27, 058 01 Poprad.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 07.05.2016 a zároveň týmto dňom bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

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 správcovi na adresu Ing. Dušan
Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, Slovenská Republika a v jednom rovnopise na Okresný súd
Prešov, Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika, k číslu konania 4K/16/2016. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a
včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.

Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená
v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.

Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy
z dokumentov dlžníka.

Ing. Dušan Kuruc, správca

Invitation to lodge a claim

Time limits to be observed

According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29Th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the resolution of the District court Prešov from 2th of
May 2016, file No. 4K/16/2016, published in Commercial Journal on 6th of May 2016, the bankruptcy was declared
on the estate of debtor Jozef Ugray, date of birth on 29th of December 1953, with its registered seat at Banícka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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on the estate of debtor Jozef Ugray, date of birth on 29th of December 1953, with its registered seat at Banícka
800/27 Poprad, Slovak republic.

This resolution of the District court Prešov became valid on 07th of May 2016. The bankruptcy was declared as of
this date.

According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act ( hereinafter only „ 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 in one original to the bankruptcy trustee to the address Ing. Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066
01 Humenné, Slovak Republic and in one original to the District court Prešov (Okresný súd Prešov), Grešova 3, 080
01 Prešov, Slovak Republic, to the file No. 4K/16/2016. Registrations that will not be delivered on time will be
considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not exercise the voting rights and other rights associated
with lodged claims. Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights in a
time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee,
otherwise security rights lapse. Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain
conditions or creditors who have a claim against another person as debtor, if this claim is secured with security right
applicable to the estate of debtor, lodge their claims in the same way. The registration has to be filled in a special
registration form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as
claims in bankruptcy and registration will be ignored.

The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the bankrupt’s general estate, total amount of claim and registration form has to be signed. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the secured
amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this security right. Each
secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions
register their claims in the same way and they also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent.

The total amount of claim in the registration form shall be divided into principal and interest with the legal cause of
the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the
claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published
on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
lodged in currency which reference Exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not
state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.

Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of
claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.

A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors
accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy.

In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a representative
with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be
accomplished only by publishing in the Commercial Journal

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be correct or amend. This disclosure
relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the debtor.

Ing. Dušan Kuruc, bankruptcy trustee

K011834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. František Mészáros
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod lipami 50/3684, 940 16 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26. 8. 1959
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/7/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/7/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis majetku oddelenej podstaty veriteľa, Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., IČO: 00 682 420,
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava 1, číslo pohľadávky v zozname pohľadávok 4:
č. zl. štát obec

k.ú.

LV

parc. č.

regis. druh pozemku

výmera v m2

súpisová hodnota

1

SR

Nové Zámky

Nové Zámky

6235

5272/1

E

orná pôda

8 492

1 981,50 €

2

SR

Nové Zámky

Nové Zámky

6235

5353/1

E

orná pôda

13 365

3 118,50 €

3

SR

Nové Zámky

Nové Zámky

6466

3638/7

E

trvalé trávne porasty

888

103,50 €

4

SR

Nové Zámky

Nové Zámky

6466

3639/7

E

orná pôda

4 021

469,00 €

5

SR

Nové Zámky

Nové Zámky

6713

2941/9

E

trvalé trávne porasty

83

19,50 €

6

SR

Nové Zámky

Nové Zámky

6713

2942/7

E

orná pôda

848

198,00 €

7

SR

Nové Zámky

Nové Zámky

8925

4747/2

E

trvalé trávne porasty

3 104

724,50 €

8

SR

Nové Zámky

Nové Zámky

9850

2478

E

orná pôda

1 888

220,50 €

9

SR

Nové Zámky

Nové Zámky

10682 4210/1

E

orná pôda

5 369

391,50 €

10

SR

Nové Zámky

Nové Zámky

10683 2807/3

E

trvalé trávne porasty

2 961

216,00 €

11

SR

Nové Zámky

Nové Zámky

11833 4390/1

E

orná pôda

1 737

81,00 €

12

SR

Nové Zámky

Nové Zámky

11833 4390/2

E

orná pôda

11 309

528,00 €

13

SR

Nové Zámky

Nové Zámky

11833 4391/1

E

trvalé trávne porasty

573

26,50 €

14

SR

Nové Zámky

Nové Zámky

11833 4391/2

E

trvalé trávne porasty

136

6,50 €
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15

SR

Nové Zámky

Nové Zámky

12356 2807/1

E

trvalé trávne porasty

24

1,00 €

16

SR

Nové Zámky

Nové Zámky

12676 4209

E

orná pôda

31 474

2 754,00 €

17

SR

Nové Zámky

Nové Zámky

13017 3158

E

trvalé trávne porasty

403

94,00 €

18

SR

Nové Zámky

Nové Zámky

13017 3165

E

orná pôda

1 565

365,00 €

19

SR

Nové Zámky

Nové Zámky

13324 2477

E

orná pôda

1 745

203,50 €

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K011835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Ugray v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banícka 800/27, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4K/16/2016 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/16/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu Jozef Ugray, nar. 29.12.1953, bytom
Banícka 800/27 Poprad, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení týmto zverejňuje v Obchodnom vestníku bankový účet vedený v ČSOB, a.s., číslo účtu:
4023216320/7500, IBAN: SK30 7500 0000 0040 2321 6320 na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s
popieraním pohľadávok veriteľmi v konkurznom konaní.

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

Ing. Dušan Kuruc, správca

K011836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. „v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 720, 072 22 Strážske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 772 623
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23,
974 01 Banská Bystrica, so sídlom príslušnej kancelárie: Južná Trieda 48,
040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/58/2014 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/58/2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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31K/58/2014
Iné zverejnenie

Oprava súpisu majetku všeobecnej podstaty
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
44 088 833, sídlo príslušnej kancelárie Južná trieda 48, 040 01 Košice, značka správcu: S1240 (ďalej aj len ako
„Správca“), ako správca úpadcu SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. v konkurze, so sídlom Priemyselná 720, 072 22
Strážske, IČO: 36 772 623 (ďalej aj len ako „Úpadca“), týmto oznamuje, že z dôvodu plnenia povinnosti podľa ust. §
20 ods. 8 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZoOEK“), v zmysle ktorého „[p]revádzkovateľ odovzdá do 30. apríla
kalendárneho roka množstvo iných kvót ako kvót vydaných podľa § 14 a 15 rovnajúce sa celkovým emisiám z
prevádzky počas predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré boli overené v súlade s kritériami podľa osobitného
predpisu19) a prílohy č. 3b“, v spojení s ust. § 21 ods. 1 písm. b) ZoOEK, v zmysle ktorého „[p]prevádzkovateľ [...] je
povinný [...] odovzdať kvóty skleníkových plynov podľa § 20 ods. 8, pričom povinní účastníci schémy obchodovania
nemôžu na tento účel použiť priznané jednotky“, boli odovzdané všeobecné emisné kvóty v množstve 208,
v dôsledku čoho Správca vykonal opravu zápisu súpisovej zložky majetku do súpisu majetku všeobecnej podstaty
nasledovne:
Poradové číslo súpisovej zložky majetku: 3
Opis súpisovej zložky majetku: Všeobecné emisné kvóty pridelené Úpadcovi, podľa stavu na účte
emisných kvót Úpadcu v registri Únie, číslo účtu: EU-100-5020219-0-14, počet: 14.361
Súpisová hodnota: 17.416,24 EUR
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná k.s., správca

K011837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Ugray v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banícka 800/27, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4K/16/2016 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/16/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu Jozef Ugray, nar. 29.12.1953, bytom
Banícka 800/27, Poprad v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 08.08.2016 o 11.00. hod v kancelárii správcu Ing.
Dušana Kuruca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné s nasledovným programom:

1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa správcu o stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu, resp. potvrdení správcu

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

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

Ing. Dušan Kuruc, správca

K011838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Geletka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorazdova 1719/7, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08. 05. 1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/5/2016 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/5/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Zvolanie 1. schôdze veriteľov
JUDr. Vladimír Geletka, nar. 8. 5. 1961, trv. bytom: Gorazdova 1719/7, 052 01 Spišská Nová Ves, týmto v súlade
s ustanovením § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zvoláva 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 1. 7. 2016 o 9.00 hod. v kancelárii správcu na adrese:
Werferova 1, 040 11 Košice, 2. posch., č. d. 208, s nasledovným programom:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie schôdze
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do prvej schôdze veriteľov
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu
Záver

Prezentácia veriteľov sa uskutoční v čase od 8.45 hod. do 9.00 hod. Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom
totožnosti, právnické osoby i výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov sa
preukazujú plnou mocou, resp. poverením na zastupovanie a výpisom z obchodného registra nie starším ako 3
mesiace.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K011839
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. „v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 720, 072 22 Strážske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 772 623
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23,
974 01 Banská Bystrica, so sídlom príslušnej kancelárie: Južná Trieda 48,
040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/58/2014 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/58/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Doplnenie súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Česká exportní banka, a.s., so sídlom
Vodičkova 34, č. p. 701, 111 21 Praha 1, Česká republika, IČ: 630 78 333, zabezpečená pohľadávka zapísaná do
zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 261, o novú súpisovú zložku majetku:
Typ súpisovej zložky:

Peňažná pohľadávka;

Celková suma:

148.341; mena: EUR;

Dlžník:
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefánikova 17, 811 05
Bratislava, IČO: 31 595 545;
Právny dôvod vzniku:

Náhrada škody

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná k.s., správca

K011840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. František Mészáros
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod lipami 50/3684, 940 16 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26. 8. 1959
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/7/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/7/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
súpisová
hodnota

szm opis súpisovej zložky majetku

20

peňažná pohľadávka vo výške 663,88 €, dlžník: Okresný súd Nitra, Štúrova 9, Nitra, právny dôvod: nespotrebovaná časť
663,88 €
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

21

peňažná pohľadávka vo výške 5 138,- €, dlžník: FE-ZU, s.r.o., IČO: 36 761 320, Komárňanská cesta 9A, 940 62 Nové
Zámky, právny dôvod: právo na vyrovnací podiel z dôvodu zániku účasti spoločníka, Ing. Františka Mészárosa, v 5 138,00 €
spoločnosti podľa § 148 ods. 2 v spojení s § 150 Obch. zák.

22

zostatok na účte úpadcu č. SK46 1100 0000 0029 1662 5552, vedenom v Tatra banke, a.s.

718,08 €

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s

K011841
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Romada
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 24/1751, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15. 5. 1951
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/44/2014 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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31K/44/2014
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

V Bratislave dňa 12. 5. 2016
Sp. zn. 31K/44/2014
Úpadca: Juraj Romada
Vec. Rozhodnutie zástupcu veriteľov o schválení čiastkového rozvrhu
I.
Spoločnosť BPT LEASING, a.s., IČO: 31 357 814, Drieňová 34, 821 02 Bratislava, ako zástupca veriteľov
v konkurznom konaní úpadcu, Juraj Romada, nar. 15. 5. 1951, Štefánikova 1751/24, 943 01 Štúrovo, týmto podľa
ustanovenia § 96 ods. 5 ZKR schvaľuje čiastkový rozvrh výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty
úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 91/2016.
Mgr Vladimír Šárnik, advokát
Andrej Fiala, spoločník správcu, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K011842
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Király
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 5, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/10/2016 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/10/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
1. Pozemok
CKN parcela č. 3614 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 308 m2, katastrálne územie Partizánske, obec
Partizánske, okres Partizánske, list vlastníctva č. 3075
Spoluvlastnícky podiel: 6437/104364
Suma: 400,- EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 400,- EUR
2. Byt
Byt č. 3, vchod 5, 2. poschodie, nachádzajúci sa v bytovom dome súpisné č. 644, ktorý je postavený na parcele č.
3614, katastrálne územie Partizánske, obec Partizánske, okres Partizánske, list vlastníctva č. 3075
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 6437/104364
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Suma: 25.000,- EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 25.000,- EUR

Mgr. Bohuslav Gelatka, správca

K011843
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Geletka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorazdova 1719/7, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08. 05. 1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/5/2016 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/5/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Jozef Urbánek, správca úpadcu: Vladimír Geletka, nar. 8. 5. 1961, trv. bytom: Gorazdova 1719/7, 052 01
Spišská Nová Ves týmto oznamuje, že číslo účtu, na ktorý možno vložiť kauciu vo výške 350,- € (s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol) pri popretí pohľadávky veriteľom je: SK16 7500 0000
0040 2321 2207, vedený v ČSOB, a.s., pob. Košice.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K011844
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ATYS, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 2, 917 00 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 140 816
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/41/2015 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/41/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Peter Ondreička, správca úpadcu: ATYS, spol. s r.o., IČO: 34 140 816, so sídlom: Staničná č. 2, 917 00
Trnava, zvoláva podľa § 34 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov prvú schôdzu veriteľov na deň 01.07.2016 (piatok) o 10.00 hod., ktorá sa
uskutoční na adrese: ul. Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu,
3. Rozhodovanie o výmene správcu,
4. Voľba veriteľského výboru,
5. Rôzne,
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6. Záver.
Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra a plnou
mocou, resp. poverením na zastupovanie.
V Trnave dňa 17.05.2016, JUDr. Peter Ondreička, správca

K011845
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Čipáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turgenevova 2240/25, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Lukáč
Sídlo správcu:
Košická 56, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 30K/1/2015 S1653
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/1/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
P.č

Opis
súpisovej
majetku

15.

Iná majetková
príjem úpadcu

zložky

hodnota

Dlžník

– Daniela Čipáková, Turgenovova 25,
040 01 Košice

Právny dôvod

Suma
Eur

Súpisná
hodnota

Zrážka zo
03/2016

346,36

346,36

mzdy

Deň
zapísania
majetku

14.04.2016

K011846
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ATYS, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 2, 917 00 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 140 816
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/41/2015 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/41/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA

(súpisová zložka majetku č. 1.)

Popis: nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 685,68 eur.
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 685,68 Eur.

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA

(súpisová zložka majetku č. 2.)

Popis: zmluvná pokuta podľa § 11 ods. 2. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 12 500,00 Eur.
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V Trnave dňa 17.05.2016, JUDr. Peter Ondreička, správca

K011847
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BELLEZZA, s.r.o., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koniarekova 19, 917 21 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 715 603
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/32/2012 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
25K/32/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru: BELLEZZA, s.r.o., v konkurze, Koniarekova 19, Trnava, IČO: 36
715 603, zo dňa 10. 5. 2016.
Zápisnica je spísaná vo veci konkurzného konania vedeného vo veci úpadcu: BELLEZZA, s.r.o., v konkurze, IČO:
36 715 603, Koniarekova 19, Trnava, správcom ktorého je spoločnosť B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006,
so sídlom kancelárie: Radlinského 50, 921 01 Piešťany.
Miesto konania: Paulínska 24, 917 01 Trnava.
Čas konania: 10. 5. 2016 o 9:00 hod.
Prítomní:
a) členovia veriteľského výboru:
1. Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava , v zastúpení Miriam Leštinská,
2. Mgr. Vladimír Poór, Leoša Janáčka 6811/34, 917 01 Trnava, v zastúpení: JUDr. Peter Sopko, Paulínska 24, 917
01 Trnava a
3. ŽOS Trnava, a.s., Koniarekova 19, 917 21 Trnava, IČO: 34 108 513, v zastúpení: JUDr. Alexander Floriš,
Paulínska 24, 917 01 Trnava, predseda výboru.
b) správca: Andrej Fiala, spoločník B.F.B. správcovská, v.o.s.
Program zasadnutia veriteľského výboru:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Správa správcu o stave konkurzu
3. Prijímanie rozhodnutí (uznesení alebo odporúčaní) veriteľského výboru
4. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie veriteľského výboru (VV) otvoril správca, ktorý zvolal zasadnutie výboru za účelom prijímania uznesení
alebo odporúčaní veriteľského výboru, týkajúcich sa postupu správcu pri nakladaní s majetkom úpadcu, a to so
železničnými nákladnými vozňami patriacimi do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Správca konštatoval, že na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní všetci traja jeho členovia.
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2. Správa správcu o stave konkurzu
Správca podal členom výboru správu o priebehu konkurzu, najmä s prihliadnutím na majetok úpadcu, zverejneným
v súpise majetku všeobecnej podstaty dňa 5. 2. 2013 v Obchodnom vestníku č. 25/2013 pod č. K001857, 40. kusov
nákladných železničných vozňov, ohľadne ktorých prebieha konanie o určenie vlastníckeho práva ako aj konanie
o ich vylúčenie zo súpisu majetku všeobecnej podstaty na Okresnom súde Trnava. Žiadne zo súdnych konaní nie je
ku dnešnému právoplatne ukončené.
V priebehu súdnych konaní došlo k zmene vlastníka železničných vozňov, pričom 34 železničných vozňov malo byť
zlikvidovaných.
3. Prijímanie rozhodnutí (uznesení alebo odporúčaní) veriteľského výboru
Návrhy správcu sa týkali postupu správcu pri nakladaní s majetkom úpadcu, a to so železničnými nákladnými
vozňami patriacimi do súpisu majetku všeobecnej podstaty, alebo ich vylúčenia zo súpisu majetku všeobecnej
podstaty.
Členovia výboru po vzájomnej diskusii požiadali správcu o písomné hlasovanie a jeho návrhoch.
4. Záver.
Predseda VV a správca poďakovali prítomným za účasť na zasadnutí VV.
Zasadnutie skončené o 9:40.
Trnava 10. 5. 2016
predseda veriteľského výboru: ŽOS Trnava, a.s., v zastúpení JUDr. Alexander Floriš
správca: Andrej Fiala, spoločník správcu, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K011848
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Király
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 5, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/10/2016 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/10/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci úpadcu: Eduard Király, nar. 14.04.1954, bytom Družstevná 5, 958 01 Partizánske, na majetok
ktorého
bol
uznesením
Okresného
súdu
Trenčín,
sp.zn.
40K/10/2016
vyhlásený
konkurz,
oznamujem, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu – Mgr. Bohuslav Gelatka, Moyzesova
816/100, 017 01 Považská Bystrica v pracovných dňoch v pondelok až v piatok vždy od 9.00 do 15.00 hod..
Nahliadnutie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel. čísle: 0911 516 890.
Mgr. Bohuslav Gelatka, 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

64

Obchodný vestník 97/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.05.2016

K011849
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Király
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 5, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/10/2016 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/10/2016
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 Eduard Király, nar.
14.04.1954, bytom Družstevná 5, 958 01 Partizánske (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Trenčín, sp. zn.: 40K/10/2016, zo dňa 10.05.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste of
Eduard Király, nar. 14.04.1954, bytom Družstevná 5, 958 01 Partizánske (hereinafter only ,, the Bankrupt “), our
duty is to inform that with the resolution of the District Court Trenčín, No. 40K/10/2016, dated 10th of Mai 2016
bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 17.5.2016. Dňom 18.5.2016
bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trenčín was published on 17th of Mai 2016. Bankruptcy was declared on 18th of
Mai 2016.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
1.The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, 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 BRA in connection with
the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a
restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on restructuralization of the
bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
2. The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Mgr. Bohuslav Gelatka, správca, Moyzesova 816/100, 017
01 Považská Bystrica, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote
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01 Považská Bystrica, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote
do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Trenčín,
Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
3. The application shall be submitted in one counterpart to the trustee - Mgr. Bohuslav Gelatka, správca, Moyzesova
816/100, 017 01 Považská Bystrica, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court - Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the
publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence
BRA).
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).
4. 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
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).
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).
5. 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).
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).
6. 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).
7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
7. 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).
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).
8. 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).
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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).
9. 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).
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).
10. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will
not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim,
f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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).
11. 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).
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).
12. 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).
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).
13. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
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).
14. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
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).
15. 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).
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16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
16. 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).
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).
17. 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).
18. 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).
18. 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).
19. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19. 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).
20. 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).
20. 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 Civil
process order).
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.

Mgr. Bohuslav Gelatka, správca / trustee of the bankrupt
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K011850
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AQUATING, spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 7, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 221 953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/24/2015 S 1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/24/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu AQUATING, spol. s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 7, 917 01 Trnava, IČO: 36 221 953, zapísaný
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 10399/T, oznamuje účastníkom konania a
ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné v sídle správcu na adrese: Sladovnícka 13, 917 01
Trnava, každý pracovný deň v úradných hodinách od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod.

K011851
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AJDA Strickmoden, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontiarská cesta 1269, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 554 092
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 31K/69/2015 S 1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/69/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

V konkurznej veci úpadcu: AJDA Strickmodenr, s.r.o. so sídlom Hontianska cesta 1269, 936 01 Šahy, IČO:
46554092, v súlade s § 34 ods. 1 a nasl. zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, správca
konkurznej podstaty týmto zvoláva II. schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 10. júna 2016 o 10:00 hod. na
adrese Prievozská 4, 821 09 Bratislava, (Apollo Buisness Center II, blok B, VI. posch.)
Program schôdze veriteľov:
1. Prezentácia
2. Otvorenie schôdze veriteľov
3. Správa o činnosti správcu o stave konkurzu
4. Voľba veriteľského výboru podľa § 37 ZKR
5. Diskusia
6. Záver
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár
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K011852
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Geletka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorazdova 1719/7, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08. 05. 1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/5/2016 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/5/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 1
Typ súpisovej zložky majetku: pohľadávka z účtu v banke
Popis: účet vedený v ČSOB, a.s., číslo účtu: SK16 7500 0000 0040 2321 2207, zostatok na účte 70,35 EUR.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K011853
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

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 8, 040 01 Košice ako správca úpadcu: Michal Utľak, nar.
08.09.1965, bytom Stálicová 1478/3, 040 01 Košice, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za
účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. IBAN SK32 0900 0000 0051 1171 0665, BIC:
GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.

LawService Recovery, k.s., správca

K011854
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Hrušková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družby 684/10, 972 12 Nedožery - Brezany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
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Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/16/2016S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/16/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní 1. schôdze veriteľov
JUDr. Vladimír Žitník, správca konkurznej podstaty dlžníka Alena Hrušková, nar. 01.09.1977, Družby 684/10, 972
12 Nedožery - Brezany, občan SR pod sp. zn.: 38K/16/2016, zvoláva v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa
12. augusta 2016 o 10.00 hod., v kancelárii správcu Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica.
Program 1. schôdze veriteľov je nasledovný:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze veriteľov
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ustanovenia § 36 zákona č. 7/2005 Z. z.
5. Rôzne, záver.
Právo účasti na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má
veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti.
Veritelia fyzické osoby sú povinní pri prezentácií predložiť doklad totožnosti, veritelia právnické osoby aktuálny výpis
z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho
orgánu. Zástupcovia veriteľov sú povinní predložiť plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa, a doklad
totožnosti.
V Považskej Bystrici dňa 17. mája 2016
JUDr. Vladimír Žitník - správca

K011855
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Maceáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajzova 2420/27, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/11/2015 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/11/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu Ing. Peter Maceáš, nar. 26.05.1970, Bajzova 2420/27, 010 01 Žilina
v súlade s § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. v spojení s § 40 ods. 1 písm. a) Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.
doplňuje súpis všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku nasledovne:
Opis súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 6
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Popis súpisovej zložky majetku: peňažné prostriedky poukázané úpadcom v prospech účtu správy podstaty za
mesiac apríl – máj 2016
Súpisová hodnota majetku: 1.000,00 EUR
V Žiline dňa 17.05.2016

JUDr. Mária Cabadajová, správca

K011856
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ultimate Slovakia, s.r.o. " v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lomnická 5, 040 01 Košice-Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 602 795
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9K/64/2009 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9K/64/2009
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka; Suma: 829,83; Mena: EUR; Právny dôvod vzniku:
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu; Dlžník: Ultimate Slovakia s.r.o.,
Lomnická 5, 040 01 Košice, IČO: 36 602 795; Súpisová hodnota: 829,83 EUR;
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca

K011857
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Eva Jankovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gerlachovská 8, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/9/2013 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/9/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu Mgr. Eva Jankovičová, nar. 16.12.1971, bytom Gerlachovská 8, 010 08
Žilina v súlade s § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. v spojení s § 40 ods. 1 písm. a) Vyhlášky MS SR č. 665/2005
Z.z. doplňuje súpis všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku nasledovne:
Opis súpisovej zložky majetku: zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac apríl - máj 2016 vo výške 571,19 EUR
poukázaná na účet správy podstaty
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 23
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JUDr. Mária Cabadajová, správca

K011858
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Martin Kazík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 86/6, 941 45 Maňa-Veľká Maňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.9.1977
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/18/2015 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/18/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

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

Oznámenie o dražbe číslo:

2

Zo dňa:

17.05.2016

A.

Označenie dražobníka

I.

Obchodné
priezvisko

II.

Sídlo/ bydlisko

meno/

meno

a Slovenská insolvenčná k.s., správca úpadcu Mgr. Martin Kazík, nar. 15.9.1977, bytom Dlhá 86/6, 941
45 Maňa - Veľká Maňa

a) Názov ulice/verejného priestranstva Párovská
b) Orientačné/ súpisné číslo

26

c) Názov obce

Nitra

e) Štát

Slovenská republika

III.

Zapísaný:

na Okr. súde Nitra, odd. Sr, vl.č.10093/N

IV.

IČO/ dátum narodenia

47234440

B.

d) PSČ

949 01

Označenie navrhovateľa

I.

Obchodné
priezvisko

meno/

II.

Sídlo/ bydlisko

meno

a Slovenská insolvenčná k.s., správca úpadcu Mgr. Martin Kazík, nar. 15.9.1977, bytom Dlhá 86/6, 941
45 Maňa - Veľká Maňa

a) Názov ulice/verejného priestranstva Párovská
b) Orientačné/ súpisné číslo

26

c) Názov obce

Nitra

e) Štát

Slovenská republika

III.

na Okr. súde Nitra, odd. Sr, vl.č.10093/N

Zapísaný:

d) PSČ

949 01
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IV. IČO/ dátum narodenia

47234440

C.

Miesto konania dražby

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

D.

Dátum konania dražby

19.05.2016

E.

Čas konania dražby

9:00 hod.

F.

Kolo dražby

druhé

G.

Deň vydania: 20.05.2016

Predmet dražby

Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1036 vedenom Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom, v katastrálnom území Belek, obec
Podhájska, okres Nové Zámky ako:
Pozemok PARCELY registra "C"
Parcelné č.

Výmera v m2

Druh pozemku

Spôsob využ. p.

Umiest. pozemku

166/20

962

Záhrady

4

1

Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
4 - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a
vysoká zeleň a
iné poľnohospodárske plodiny
Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
spoluvlastnícky podiel: 1/2
Zapísanie majetku do súpisu oddelenej podstaty bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 134/2015 zo dňa 15.07.2015.
Iné údaje:
Bez zápisu
Poznámka:
Bez zápisu

Dôvody upustenia od dražby:

V zmysle § 19 ods 1 písm. d) zákona č. 527/2002 Z.z. upúšťam od dražby, nakoľko v oznámení o dobrovoľnej dražbe č. 2 zverejnenom v OV
č. 36/2016 zo dňa 23.02.2016 bol chybne označený predmet dražby.

K011859
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milena Neuwirthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Timravy 23/A, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 20.05.2016

Spisová značka správcovského spisu: 1K/8/2015 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/8/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu Milena Neuwirthová, nar.: 16.12.1951, bytom: Timravy 23/A, 036 01
Martin v súlade s § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. v spojení s § 40 ods. 1 písm. a) Vyhlášky MS SR č. 665/2005
Z.z. doplňuje súpis všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku nasledovne:
Opis súpisovej zložky majetku: zrážky z dôchodku za mesiace marec, apríl a máj 2016, poukázané Sociálnou
poisťovňou
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 13
Súpisová hodnota majetku: 91,18 EUR

Opis súpisovej zložky majetku: peňažné prostriedky poukázané úpadcom v prospech účtu správy podstaty
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 14
Súpisová hodnota majetku: 50,00 EUR

V Žiline dňa 17.05.2016

JUDr. Mária Cabadajová, správca

K011860
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TERMOSPOL a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pražská 4, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 183 067
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/31/2015 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/31/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhodnotenie 3. kola verejného ponukového konania
Správca konkurznej podstaty úpadcu: TERMOSPOL a.s., so sídlom Pražská 4, 040 11 Košice, IČO: 36 183 067
v súlade s ustanovením § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako i v zmysle záväzného pokynu veriteľského výboru
zo dňa 18. 3. 2016 vykonal zverejnenie 3. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu
uvedeného v súpise všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 245/2015 zo dňa 22. 12.
2015 pod položkou K027703 a v Obchodnom vestníku č. 15/2016 zo dňa 25. 1. 2016 pod položkou K001451.
Lehota na podávanie ponúk bola stanovená 10 dní do 15.00 hod. odo dňa zverejnenia ponukového konania
v Obchodnom vestníku.
V stanovenej lehote do 15.00 hod. dňa 16. 5. 2016 sa do ponukového konania prihlásil jeden záujemca na
odkúpenie hnuteľného majetku – osobný automobil SEAT Ibiza, EČ: KE 095CX, zapísaný v súpise všeobecnej
podstaty pod súpisovou zložkou č.1, za navrhnutú kúpnu cenu 722,- € a nákladné vozidlo CITROEN Berlingo, EČ:
KE 661FB, zapísané v súpise všeobecnej podstaty pod súpisovou zložkou č.2, za navrhnutú kúpnu cenu 1 265,- €.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 20.05.2016

Správca konštatoval, že formálne a vecné náležitosti ponuky boli splnené. Jedinú ponuka na odkúpenie predložil
Martin Lakota, trv. bytom J. Amosa Komenského 293/10, 962 33 Budča. Ponuku podal na kúpu zverejnených
hnuteľných vecí za uvedenú súpisovú hodnotu, t.j. v kúpnej cene celkom 1 987,- €. Záujemca bol vyhodnotený ako
úspešný a správca s úspešným záujemcom uzavrie do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk kúpnu
zmluvu.
JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K011861
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlata Sucháčová Lekáreň U leva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovarská 22/49, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 623 326
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1R/14/2015 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/14/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
v reštrukturalizácii dlžníka
Zlata Sucháčová Lekáreň U leva, IČO: 00623326, 97901 Rimavská Sobota, Cukrovarská 22/49
(ďalej aj len ako „Dlžník“)
konaného v zmysle ust. § 128 et seq. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“)
Sp. zn. Okresného súdu Banská Bystrica:
Miesto konania schôdze veriteľov:

1R 14/2015
sídlo spoločnosti MED - ART, spol. s.r.o.
Hornočermánska 4
949 01 Nitra

Dátum a čas konania:

Program zasadnutia:

16. mája 2016 od 13:00 hod.

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Prejednanie predloženého prepracovaného návrhu reštrukturalizačného

plánu Dlžníka
3. Hlasovanie
4. Záver zasadnutia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 20.05.2016

Zúčastnení:
(i)

MED - ART, spol. s r.o., IČO: 34 113 924,

konajúci prostredníctvom: Mgr. Petra Belková, zamestnanec;
(ii)

VOCAL CLASSIS s.r.o., IČO: 45710481,

konajúci prostredníctvom: BOĽOŠ & PARTNERS s.r.o, JUDr. Matej Mikuláš;

Nezúčastnení:
(iii)

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., IČO: 34142941,

konajúci prostredníctvom: BUĚK & TEREM advokáti s.r.o., Mgr. Peter Igaz.
K bodu 1.
Zasadnutie veriteľského výboru v reštrukturalizácii Dlžníka (ďalej aj len ako „VV“), bolo zvolané predsedom
veriteľského výboru, obchodnou spoločnosťou MED - ART, spol. s r.o., IČO: 34 113 924 (ďalej aj len ako
„Predseda veriteľského výboru“ alebo aj ako „MED - ART, spol. s r.o.“), v súlade s ustanovením § 128 ods. 1
ZKR. Zasadnutie VV otvoril Predseda veriteľského výboru, pričom uviedol, že o konaní a programe zasadnutia VV
boli členovia VV riadne oboznámení. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že zasadnutie VV je
uznášaniaschopné.
K bodu 2. a 3.
Predseda veriteľského výboru konštatoval, že veritelia boli oboznámení s prepracovaným návrhom
reštrukturalizačného plánu aj jeho prílohami a požiadal zúčastnených o vyjadrenie k predloženému návrhu. Členovia
VV k prepracovanému návrh reštrukturalizačného plánu Dlžníka nemali žiadne pripomienky.
Následne nechal predseda veriteľského výboru hlasovať o schválení predloženého reštrukturalizačného plánu
Dlžníka.
Priebeh hlasovania o Uznesení č. 1 :
člen veriteľského výboru
MED - ART, spol. s r.o., IČO: 34 113 924,
konajúci prostredníctvom: Mgr. Petra Belková, zamestnanec
VOCAL CLASSIS s.r.o., IČO: 45710481,
konajúci prostredníctvom: BOĽOŠ & PARTNERS s.r.o, JUDr. Matej Mikuláš

počet hlasov

Výsledky hlasovania:
hlasovanie za návrh uznesenia
VOCAL CLASSIS s.r.o.
MED - ART, spol. s r.o.
spolu za návrh uznesenia

hlasovanie proti návrhu uznesenia
Nikto
spolu proti návrhu uznesenia

počet hlasujúcich členov veriteľského výboru
1
1
2

počet hlasujúcich členov veriteľského výboru
0

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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hlasovania sa zdržal
Nikto
spolu sa zdržali hlasovania
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Deň vydania: 20.05.2016

počet hlasujúcich členov veriteľského výboru
0

„Veriteľský výbor v reštrukturalizácii dlžníka Zlata Sucháčová Lekáreň U leva, IČO: 00623326, 97901 Rimavská
Sobota, Cukrovarská 22/49 vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, pod sp. zn. 1R 14/2015 v súlade
s ustanovením § 144 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje predložený návrh reštrukturalizačného plánu s prílohami.

K bodu 4.
Po ukončení a vyhodnotení hlasovania, Predseda veriteľského výboru ukončil zasadnutie VV.

....................................................
MED-ART, spol. s r.o., IČO: 34113924
Mgr. Petra Belková
Predseda veriteľského výboru

K011862
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZK-Team, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Utekáč 886/91, 985 06 Utekáč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 824 704
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/69/2014 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/69/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu ZK-Team, spol. s r.o. „v konkurze“, so sídlom Utekáč 886/91, 985
06 Utekáč, IČO: 36 824 704, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty zapísal do zoznamu
pohľadávok nasledovne označenú pohľadávku :
Položka zoznamu pohľadávok: 8.1, veriteľ : Obec Ratková, so sídlom 982 65 Ratková č. 1, IČO: 00 318 990,
prihláška pohľadávky zo dňa 12.05.2016, celková prihlásená suma 2.705,92 eur.
Poučenie :
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia. Pohľadávku možno
poprieť do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky. (§ 32 ods. 2 a ods. 3 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Banskej Bystrici dňa 17.05.2016
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K011863
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TERMOSPOL a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pražská 1, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 183 067
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/31/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/31/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o konaní verejného ponukového konania
Správca konkurznej podstaty úpadcu: TERMOSPOL a.s., so sídlom Pražská 4, 040 11 Košice, IČO: 36 183 067
vyhlasuje v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení,
v súlade so záväzným pokynom udeleným veriteľským výborom, 4. kolo verejného ponukového konania na predaj
majetku úpadcu – hnuteľných vecí zapísaných v súpise majetku všeobecnej podstaty, okrem súpisovej zložky č. 1
a č. 2.
Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 245/2015 zo dňa 22. 12. 2015 pod
položkou K027703 a v Obchodnom vestníku č. 15/2016 zo dňa 25. 1. 2016 pod položkou K001451.
Podmienky verejného ponukového konania:
V 4. kole verejného ponukového konania sa predaj majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty uskutoční za
najvyššiu ponúknutú cenu.
Súpisové zložky – hnuteľné veci sa ponúkajú na predaj samostatne, okrem pol. č. 12 – skladové zásoby materiálu,
ktorá sa ponúka na predaj ako súbor hnuteľných vecí.
Bližšie informácie ako aj termín obhliadky predávaného majetku možno dohodnúť so správcom na telefónnom čísle:
0903 643 080.
Termín a miesto predkladania ponúk: záujemca musí doručiť ponuku na adresu kancelárie správcu: Werferova 1,
040 11 Košice v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie – TERMOSPOL a.s. neotvárať“, a to v lehote 10 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia ponukového konania v OV SR a končí desiatym
dňom o 15.00 hod. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú,
aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk rovnakých
najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, má prednosť ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
Náležitosti ponuky: riadna identifikácia vecí, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v zozname
majetku určeného na speňaženie, označenie ponúkanej kúpnej ceny, predloženie dokladu preukazujúceho právnu
subjektivitu právnickej osoby, originál alebo overenú fotokópiu výpisu z obchodného, živnostenského, resp. iného
registra, nie staršiu ako 1 mesiac s označením obchodného mena, sídla, IČO, u fyzických osôb – nepodnikateľov sa
uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP alebo rodného listu a doklad
o zaplatení kúpnej ceny. Záujemca je povinný v ponuke uviesť bankové spojenie na vrátenie ponúknutej kúpnej
ceny a telefonický kontakt. Doručená ponuka je po uplynutí termínu na predkladanie ponúk záväzná až do
ukončenia ponukového konania a nemožno ju po uplynutí termínu meniť, dopĺňať ani vziať späť. Záujemca je
povinný k svojej ponuke predložiť doklad o zaplatení ním ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu úpadcu uvedenom
vo zverejnení ponuky, ktorá sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním peňažných prostriedkov na účet
úpadcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienka akceptácie ponuky: podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu a poukázanie
kúpnej ceny na účet úpadcu vedený vo Všeobecnej úverovej banke a.s., číslo účtu: SK46 0200 0000 0012 6028
0058. Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektorý z uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu. Správca má právo odmietnuť ponúkanú cenu, ak bude nevýhodná alebo
neprimerane nízka.
Termín a miesto otvárania obálok: Obálky budú otvárané nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
doručovanie ponúk o 10.00 hod. v sídle správcu. O otváraní obálok sa spíše zápisnica,. Vyhodnotenie ponúk vykoná
správca a stručné oznámenie o ich obsahu zašle v lehote 3 dní členom veriteľského výboru.
Lehota na vyhodnotenie ponúk: víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 3 dní od otvorenia obálok. Správca bude
informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 dní odo dňa otvorenia obálok. S úspešným záujemcom
bude zmluva uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. Predaj majetku schváli pred uzavretím
kúpnej zmluvy veriteľský výbor. V prípade, ak bude záujemca v ponukovom konaní po schválení VV vyhodnotený
ako úspešný a napriek tomu neuzatvorí zmluvu, má správca nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 % kúpnej ceny.
Zaslanie záväznej ponuky zo strany záujemcu správcovi sa považuje za súhlas s podmienkou o zmluvnej pokute.
Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené finančné prostriedky na kúpnu cenu vrátené najneskôr do 10
pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K011864
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milena Neuwirthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Timravy 23/A, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/8/2015 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/8/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o opätovnom stanovení hodnoty majetku v zmysle § 77 ods. 6 ZKR

Zmena súpisovej hodnoty súpisovej zložky majetku úpadcu zapísanej do súpisu všeobecnej podstaty pod
poradím súpis. zložky majetku 4 z pôvodnej hodnoty 431,03 EUR na hodnotu 305,75 EUR.
Dotknutá súpisová zložka majetku – pohľadávka úpadcu z obchodného styku voči dlžníkovi Slovenské komorné
divadlo Martin bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 160/2015 dňa 20.08.2015.
Dôvod zmeny súpisovej hodnoty – pri vyhotovení súpisu bola súpisová hodnota určená v súlade so zoznamom
majetku predloženým úpadcom. Následne pri vypracovaní mimoriadnej účtovnej závierky ku dňu vyhlásenia
konkurzu bolo zistené, že pohľadávka úpadcu voči veriteľovi Slovenské komorné divadlo Martin je vo výške 305,75
EUR.

V Žiline dňa 17.05.2016

JUDr. Mária Cabadajová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011865
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: High-Tech-Marketing SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 337 643
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martinka Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/44/2012 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/44/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava,
značka správcu: S 1169, správca úpadcu High-Tech-Marketing SK s.r.o., so sídlom Prievozská 14/A, 821 09
Bratislava, IČO: 31 337 643, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Sociálna
poisťovňa so sídlom v Bratislave, so sídlom 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, v celkovej
prihlásenej sume vo výške 2334,96 €. V súlade s ust. 28 ods. 3 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov bola prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod p. č.: 23.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K011866
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Stredanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obilná 1570/50, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/51/2015 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/51/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Marek Piršel - správca konkurznej podstaty úpadcu: Martin Stredanský , nar.: 22.09.1984, bytom: Obilná
1570/50, 900 27 Bernoláko, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 8K/51/2015,
(ďalej len ,,Úpadca“), týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov, zverejňuje v Obchodnom vestníku doplnenie súpisu všeobecnej podstaty Úpadcu
o novú súpisovú zložku majetku, a to:

Hnuteľná vec

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

Deň vydania: 20.05.2016

3
30
30

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz
na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
22.04.2016,
Úpadcovi

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

majetok

patriaci

Televízor zn. PHILIPS
Obilná
1570/50,
900
Bernolákovo
funkčný

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

27

Mgr. Marek Piršel - správca

K011867
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Círia Reštaurácia PODHÁJ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Lovce 251, 941 42 Veľké Lovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 924 229
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/6/2014 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/6/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu v zmysle § 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli
alebo majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty.
Správca úpadcu v zmysle § 96 ods. 2 ZKR oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo speňaženia
majetku zaradeného do všeobecnej podstaty.
Správca zároveň poučuje, že zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.

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

K011868
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TrailerExpress s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná 2066, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 351 736
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/40/2013 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/40/2013
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Číslo súpisovej
položky majetku

Typ súpisovej
položky majetku

32

Pohľadávka z účtu v Tatra banka, a.s., Hodžovo
banke
námestie 10, Bratislava 811 06

Dlžník/Banka

Číslo účtu

Podielové
spoluvlastníctvo

2929904585/1100 1/1

Mena

Súpisová
hodnota majetku

EUR 0,56

Ing. Tomáš Antonič, správca.

K011869
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Munka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Západ 1140/23, 028 01 Trstená
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Krnáč
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/1/2012 S 1641
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/1/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU Z ODDELENEJ PODSTATY ZABEZPEČENÉHO VERITEĽA
SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ, a.s.

Uznesením Okresného súdu v Žiline č.k. 3K1/2012-26, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 30/2012 dňa
13.2.2012 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Róbert Munka, nar. 28.07.1966, bytom: Západ 1140/23, 028
01 Trstená. (ďalej ako „úpadca“)
Uznesením sp. zn. 3K/1/2012 - 26, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 30/2012 dňa 13.2.2012, bol za
správcu ustanovený Mgr. Stanislava Bíroš, so sídlom kancelárie Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina.
Uznesením, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 71/2015 dňa 15.04.2015, bol za správcu ustanovený
Mgr. Štefan Krnáč so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica (ďalej ako „správca“).
Konkurzná podstata úpadcu je tvorená všeobecnou podstatou a jednou oddelenou podstatou zabezpečeného
veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35776005 (pôvodne Finančné
riaditeľstvo SR, Daňový úrad Žilina) ((ďalej „Zabezpečený veriteľ“))
Predmetom zabezpečovacieho práva Zabezpečeného veriteľa bol 3-izbový byt č. 1 nachádzajúci sa na prízemí
bytového domu so súpisným číslom 1140, ktorý je postavený na pozemku parc. č. 1424/3, zapísaný na LV č. 3042,
k.ú. Trstená, obec Trstená a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
a spoluvlastnícky podiel k pozemku v podiele 6097/305249 (ďalej aj „byt“)
Majetok bol zapísaný do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa dňa 10.4.2012, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 77/2012 dňa 20.4.2012. Súpisová hodnota majetku bola v sume 23.300,-EUR. Majetok
bol súčasťou nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej „BSM“). Zistená suma pohľadávky
zabezpečeného veriteľa je vo výške 73.307,34 EUR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vyporiadanie BSM bolo uskutočnené Okresným súdom Námestovo v konaní sp. zn. 8C/27/2014 a to schválením
súdneho zmieru dňa 21.8.2015, na základe Dohody o vyporiadaní BSM uzatvorenej s bývalým manželom úpadcu
a na základe písomného odporúčania Zabezpečeného veriteľa zo dňa 30.6.2015. Na základe schváleného zmieru
nadobudol úpadca majetok tvoriaci oddelenú podstatu do svojho výlučného vlastníctva.
Na základe tejto skutočnosti bol majetok tvoriaci oddelenú podstatu speňažený na dražbe v zmysle zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov a to dňa 30.10.2015.
Správca zverejnil zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku z oddelenej podstaty a oznam o zostavení zoznamu
pohľadávok proti podstate v Obchodnom vestníku č.50/2016 a to dňa 14.03.2016. Proti zostavenému zoznamu
pohľadávok proti podstate nebola uplatnená žiadna námietka.
V súlade s ustanovením § 97 ods. 1 druhá veta ZKR Správca týmto zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku
z oddelenej podstaty zo dňa 06.05.2016.
Zároveň Správca určuje lehotu 20 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku na schválenie
návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa zo dňa 06.05.2016, prípadne v tej
istej lehote aby boli voči nemu uplatnené odôvodnené námietky.
NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU Z ODDELENEJ PODSTATY ZABEZPEČENÉHO VERITEĽA
sp. zn.:

3K/1/2012

sp. zn. správcu:

3K/1/2012 S 1641

úpadca:

Róbert Munka
narodený: 28.7.1966
trvale bytom: Západ 1140/23, 028 01 Trstená

správca:

Mgr. Štefan Krnáč, správca
so sídlom kancelárie: Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
zapísaný v zozname MS SR pod č. S1641

schvaľujúci orgán:
35776005

Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO:

miesto a dátum vypracovania:

1.

Brezovica, 06.05.2016

VŠEOBECNÁ ČASŤ

Uznesením Okresného súdu v Žiline č.k. 3K1/2012-26, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 30/2012 dňa
13.2.2012 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Róbert Munka, nar. 28.07.1966, bytom: Západ 1140/23, 028
01 Trstená. (ďalej ako „úpadca“)
Uznesením sp. zn. 3K/1/2012 - 26, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 30/2012 dňa 13.2.2012, bol za
správcu ustanovený Mgr. Stanislava Bíroš, so sídlom kancelárie Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina. Uznesením,
ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 71/2015 dňa 15.04.2015, bol za správcu ustanovený Mgr. Štefan
Krnáč so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica (ďalej ako „správca“).
Zabezpečený veriteľ si uplatnil v konkurznom konaní zabezpečenú pohľadávku vo výške 73.307,345 EUR, ktorá
bola správcom konkurznej podstaty uznaná ako zabezpečená. Predmetom zabezpečovacieho práva bol:
3-izbový byt č. 1 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu so súpisným číslom 1140, ktorý je postavený na
pozemku parc. č. 1424/3, zapísaný na LV č. 3042, k.ú. Trstená, obec Trstená a spoluvlastnícky podiel na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pozemku parc. č. 1424/3, zapísaný na LV č. 3042, k.ú. Trstená, obec Trstená a spoluvlastnícky podiel na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku v podiele 6097/305249
(ďalej aj „byt“)
Byt bol speňažený na základe záväzného pokynu Zabezpečeného veriteľa zo dňa 11.9.2015. V zmysle záväzného
pokynu Zabezpečeného veriteľa bol správca povinný speňažiť byt sám v dobrovoľnej dražbe v zmysle zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, pričom najnižšie podanie malo byť vo výške hodnoty znaleckého posudku
bez možnosti zníženia najnižšieho podania v prvom kole dražby. Dražobná zábezpeka bola stanovená na sumu
700,-EUR.
Byt bol ohodnotený znaleckým posudkom znalca Ing. Ladislav Bednár, bytom Oravická 611, 028 01 Trstená, ktorý
stanovil znaleckú cenu predmetného bytu na 30.100,-EUR. Dražba bytu sa uskutočnila dňa 30.10.2015 a to na
Notárskom úrade JUDr. Martiny Klinovskej, Bernolákova 18, 028 01 Trstená. Dražobnú zábezpeku vo výške
700,-EUR, zložili traja záujemcovia, pričom najnižšie podanie bolo urobené vo výške 35.600,-EUR. Vydražiteľ
doplatil cenu dosiahnutú vydražením dňa 3.11.2015 a 4.11.2015 bol predmet dražby odovzdaný vydražiteľovi.
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.“
Na základe uvedeného je výťažok zo speňaženia oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa v sume 35.600,-EUR.
2. ROZVRHOVÁ ČASŤ
V zmysle ustanovenia § 96 ods. 1 ZKR: „Prihlásené pohľadávky uspokojuje správca na základe rozvrhu.
Nezabezpečené pohľadávky uspokojí na základe rozvrhu zo všeobecnej podstaty; zabezpečenú pohľadávku
uspokojí na základe rozvrhu z oddelenej podstaty. V rozvrhu nie je možné priznať veriteľovi viac, ako si uplatnil v
prihláške.“
V konkurznej veci bola prihlásená a uznaná zabezpečená pohľadávka jedného zabezpečeného veriteľa a to
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35776005. Zistená a uznaná ako
zabezpečená bola vo výške 73.307,34 EUR.
Podľa ustanovenia § 87 ods. 1 ZKR: „Pohľadávky proti podstate sú pohľadávky proti všeobecnej podstate
a pohľadávky proti oddelenej podstate.“
V súlade s ustanovením § 87 ods. 5 ZKR „Pohľadávky proti oddelenej podstate sú náklady podľa odseku 2, ak
súvisia s oddelenou podstatou, pričom tieto sa uspokojujú z oddelenej podstaty v tomto istom poradí ako
pohľadávky proti všeobecnej podstate. Ak náklady súvisiace s oddelenou podstatou súvisia aj s inou podstatou, tieto
sa rozpočítajú medzi dotknuté podstaty pomerným spôsobom podľa súpisovej hodnoty majetku, s ktorým súvisia; ak
už došlo k speňaženiu majetku, pri rozpočítaní nákladov medzi dotknuté podstaty sa vychádza z výťažku získaného
speňažením majetku.“
V konkurznom konaní boli vytvorené dve konkurzné podstaty a to všeobecná konkurzná podstata a oddelená
podstata zabezpečeného veriteľa. Náklady súvisiace s oboma konkurznými podstatami sa rozdeľovali v pomere
77,96 % pripadalo na oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa a 22,04% na všeobecnú podstatu. Nakoľko
celkový výťažok konkurzu bol vo výške 45.665,34 EUR. (t.j. výťažok získaný speňažením oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa bol v sume 35.600,-EUR a v prípade všeobecnej podstaty bol v sume 10.065,34 EUR, čiže
ich vzájomný pomer k celkovému výťažku bol v sume 77,96%/22,04%)

Pohľadávky proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa:
Cestovné náhrady-správca oddelená podstata

písmeno
C)
regionPRESS, s.r.o., Študentská 2,
písmeno
77,76 €
Trnava, IČO: 36252417
A)
UNITED Classifieds, s.r.o., Prievozská
písmeno
4,90 €
14, Bratislava, IČO: 50020161
A)
Mgr. Štefan Krnáč - SKP

Inzercia dražby oddelenej podstaty noviny ORAVSKO
Inzercia dražby na portáli www.bazar.sk, www.nehnuteľnosti.sk,www.bazos.sk

68,73 €
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písmeno
C)
Ing.
Ladislav
Bednár,
znalec,
písmeno
Vyhotovenie znaleckého posudku na ocenenie predmetu oddelenej podstaty
87,66 €
Oravická 611, Trstená
A)
písmeno
Registrácia dražby v registri dražieb vedeným Notárskou komorou
JUDr. Petra Ježková, notár
42,38 €
A)
JUDr. Martina Klinovská, notár,
písmeno
Osvedčenie priebehu dražby a registrácia výsledku dražby
402,92 €
Bernolákova 18, Trstená
A)
Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva na základe uznesenia Okr. súdu Mária Munková, Západ 1140/23, 14
písmeno
Námestovo sp. zn. 8C/27/2014 zo dňa 21.08.2015
Trstená
291,99 € E)
Tatra banka, a.s., Hodž. nám. 3,
písmeno
Pomerná časť poplatkov za vedenie účtu v banke do 31.01.2016
207,56 €
Bratislava, IČO: 00686930
E)
1 811,46 písmeno
Pomerná časť paušálnej odmena správcu do 1. schôdze veriteľov*
Mgr. Stanislav Bíroš - SKP
€
A)
Úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu a tvorba fondu opráv za mesiac jún až Vlastníci
domu
1140/23,
IČO:
písmeno
500,00 €
október 2015
36144525
E)
Nedoplatok do fondu opráv bytového domu vznikuntý v roku 2014 na základe Vlastníci
domu
1140/23,
IČO: 1 224,00 písmeno
rozhodnutia vlastníkov v súvislosti s rekonštrukciou bytového domu
36144525
€
E)
Odmena správcu po konaní 1. schôdze veriteľov z výťažku vypočítaná v zmysle §
4 561,07 písmeno
Mgr. Štefan Krnáč - SKP
20 ods. 1 vyhl. 665/2005 Z.z.**
€
A)
písmeno
Súdny poplatok- §5 odst.1/ pís.e/ a položky 5 písm.d/ zák.71/92 Z.z. z výťažku*** Slovenská republika
71,00 €
A)
písmeno
Rezerva správcu na úhradu nákladov spojených s rozvrhom z oddelenej podstaty Mgr. Štefan Krnáč - SKP
100,00 €
A)
Poštové služby - hotové výdavky správca

Mgr. Štefan Krnáč - SKP

pohľadávky proti oddelenej podstate spolu:

23.475,93

24,50 €

Eur

Poznámky k pohľadávkam proti podstate:
* Paušálna odmena Správcu do konania prvej schôdze veriteľov:
Okresný súd Žilina Uznesením zo dňa č. k. 3K/1/2012 priznal Správcovi – Mgr. Stanislav Bíroš paušálnu
odmenu vo výške 2.323,57 €. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 100/2014 dňa
28.5.2012.
Podľa ustanovenia § 43 ods. 2 prvá veta ZKR „Paušálna odmena správcu je splatná nasledujúci deň po
nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o jej určení; paušálna odmena správcu sa uspokojuje prednostne pred
inými pohľadávkami proti podstate.“
**Odmena Správcu z výťažku zo speňaženia majetku:
Odmena Správcu z výťažku zo speňaženia majetku bola určená v zmysle nasledujúcich právnych predpisov:
Podľa ustanovenia § 43 ods. 1 druhá veta ZKR: „Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov má správca
nárok na odmenu určenú ako percento z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu určeného na
uspokojenie veriteľov prihlásených pohľadávok.“
Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 druhá veta vyhlášky č. 665/2005 Z .z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z.: „Za speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred konaním prvej schôdze veriteľov
nárok na odmenu z výťažku nemá žiaden správca“.
Podľa ustanovenia § 43 ods. 2 druhá veta ZKR: „Odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu je splatná v deň rozvrhu výťažku zo speňaženia tohto majetku.“
Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 prvá veta Vyhlášky 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 v texte len ako „Vyhláška č. 665/2005 Z. z.“/: „Za výkon funkcie po konaní prvej
schôdze veriteľov patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej
len „odmena z výťažku“).“
Odmena správcu bola vyrátaná zo sumy 34.940,62 EUR, t.j. po odrátaní výdavkov správcu súvisiacich so
speňažovaním majetku ( náklady správcu: 659,38 EUR teda 35.600,-EUR – 659,38 EUR = 34.940,62 EUR).
Výdavky výslovne súvisiace so speňažovaním bytu boli: poštovné 24,20 EUR, cestovné cesta Brezovica
a Námestovo a späť vo výške 19,20 EUR, Inzercia bytu (Oravsko, internetové portály www.bazar.sk,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a Námestovo a späť vo výške 19,20 EUR, Inzercia bytu (Oravsko, internetové portály www.bazar.sk,
www.nehnutelnosti.sk, www.bazos.sk), znalecký posudok 87,66 EUR, registrácia dražby JUDr. Petra Ježková
42,38 EUR, Osvedčenie priebehu dražby JUDr. Martina Klinovská 402,92 EUR).
Základom výpočtu odmeny správcu v súlade s ust. § 20 ods. 1 vyhl. č. 665/2005 Z.z. v znení neskorších
predpisov je suma 34.940,62 EUR.
podľa písm. a) 16% do 33,19 €........................................................................5,31 €
podľa písm. b) 15% nad 33,19 do 331,93 € t.j. z 298,74 €.............................44,81 €
podľa písm. c) 14% nad 331,93 do 3.319,39 €, t.j. z 2.987,46 €..................418,24 €
podľa písm. d) 13% nad 3.319,39 € do 33.193,31 €, t.j. z 29.873,92 €....3883,61 €
podľa písm. e) 12% nad 33.193,31 € do 34.940,62 €, t.j. z 1747,31 €....209,67 €
spolu:

4.561,64 EUR

V súlade s citovanými právnymi predpismi Správca určil odmenu z výťažku vo výške 4.561,64 EUR
*** Súdny poplatok:
Súdny poplatok za konkurzné konanie vo výške 71,- € /t.j. 0,2 % z celkového výťažku 35.600,- €/ v zmysle § 5
ods. 1 písm. e) a položky 5 písm. d) Sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych
poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov bude zaplatený po schválení
konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa.
V zmysle vyššie citovaného ustanovenia § 95 ods. 1 ZKR a uvedených skutočností Správca postupoval pri
stanovení rozvrhu výťažku nasledovne
Výťažok z oddelenej podstaty

35.600,- Eur

pohľadávky proti oddelenej podstate

23.475,93 Eur

výťažok po odpočítaní pohľadávok proti oddelenej podstate

12.124,07 Eur

zistená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa

73.307,34 Eur

percento uspokojenia

16,54 %

1. Konečný rozvrh výťažku:
Zabezpečený veriteľ

zistená suma

percento uspokojenia

uspokojenie v Eur

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

73.307,34 Eur

16,54%

12.124,07 Eur

spolu rozvrhnutých:

12.124,07 Eur

V neuspokojenej časti Zabezpečeného veriteľa t.j. vo výške 61.183,27 EUR, bude Zabezpečený veriteľ
uspokojovaný z konečného rozvrhu všeobecnej podstaty.
V Brezovici dňa 06.05.2016
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Mgr. Štefan Krnáč
správca

K011870
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: II. 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 70 %
súpisovej hodnoty, t.j. najmenej vo výške 7 350 Eur.
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. 06. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 22147 7730, najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie
ponúk.
2. Termín a miesto otvárania obálok: Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa
uskutoční 13. 06. 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, 17. 05.2016

K011871
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Realitný fond Hniezdne, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hniezdne 180, 065 01 Hniezdne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 941 346
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3R/8/2011/S1400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3R/8/2011
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRUHEJ OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ DRAŽBE
(primerane podľa § 17 a § 22 zákona č. 527/2002 Z.z.)
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca S1400, so sídlom Lipová 1, 066 01 Humenné v konkurznej veci úpadcu:
Realitný fond Hniezdne, s.r.o., Hniezdne 180, 065 01 Hniezdne, IČO: 43 941 346 vedenej na Okresnom súde
Prešov, sp. zn. 3R/8/2011 v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu, a to zabezpečeného veriteľa:
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava zo dňa 20.04.2016 v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d)
a § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení s primeraným použitím ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o
dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Z.z o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v
znení neskorších predpisov vyhlasuje konanie druhej opakovanej dobrovoľnej dražby zverejnením tohto oznámenia
o dražbe:

A. Označenie dražobníka:
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca S1400, Lipová 1, 066 01 Humenné – správca úpadcu: Realitný fond
Hniezdne, s.r.o., Hniezdne 180, 065 01 Hniezdne, IČO: 43 941 346

B. Označenie navrhovateľa dražby:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca S1400, Lipová 1, 066 01 Humenné – správca úpadcu: Realitný fond
Hniezdne, s.r.o., Hniezdne 180, 065 01 Hniezdne, IČO: 43 941 346

C. Miesto konania dražby: Notársky úrad – JUDr. Emília Dostálová, Štefánikova 700/11, 905 01 Senica, SR

D. Dátum konania dražby: 17.06.2016

E. Čas otvorenia dražby: 10.00 hod.

F. Kolo dražby: druhá opakovaná dražba

G. Predmet dražby:
Predmetom druhej opakovanej dobrovoľnej dražby je súpisová zložka oddelenej podstaty č. 1 zapísaná v súpise
oddelenej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č.: 246/2012 zo dňa: 20.12.2012, č. zverejnenia: K016881:
- STAVBA, súpisné číslo 10, na parcele CKN č. 641, druh stavby: budova ubytovacieho zariadenia, popis stavby:
HOTEL BRANČ, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, zapísaná na LV č. 8478, k. ú. Senica, obec Senica, okres
Senica, SR.
(ďalej len „predmet dražby“)

H. Opis predmetu dražby:
Stavba Hotela Branč - na základe rozhodnutia o povolení zmeny v užívaní stavby vydané Mestom Senica č.j.
SOÚ-959/2011-ORA zo dňa 10.11.2011 "Centrum Branč - Senica" č.s. 10 na parc. KN č. 641 sa nachádza v súvisle
zastavanej centrálnej časti obce Senica, k.ú. Senica. Zmena v Katastri nehnuteľností nebola vykonaná.
Jedná sa o samostatne stojací objekt, ktorý má tri nadzemné podlažia a jedno pozemné podlažie. Postavená
bola v roku 1977, v roku 2011 bola dokončená komplexná rekonštrukcia a zmena využitia. Vek je určený na základe
potvrdenia kolaudačného rozhodnutia. Pôvodne budova slúžila ako hotel a reštaurácia pre Reštaurácie Senica. V
súčasnosti slúži ako obchodné centrum (1. PP, 1. NP, 2. NP) a hotel s posilňovňou na 3. NP. Technický stav
budovy je dobrý.
Po technickej stránke je budova založená na pilótach pospájaných železobetónovým roštom. Nosná konštrukcia
je montovaný skelet v module 6 * 6 m, resp. 6 * 3 m. Stropy sú prefabrikované z panelov PZD na železobetónovom
skelete. Zvislé obvodové konštrukcie v 1. PP sú monolitické železobetónové, vnútorné steny z pálenej tehly.
Výplňové murivo nadzemných podlaží je z pórobetónových tvárnic a tehly. Strecha plochá, nad átriom sa nachádza
presklený svetlík pri ktorom je murovaná strojovňa výťahu. Klampiarske konštrukcii z pozinkovaného plechu,
fasádne omietky na báze umelých látok. Vnútorné omietky vápenné hladké. Schodisko železobetónové, povrch z
dlažby, resp. lepeného koberca. Výplňové konštrukcie okná a vstupné dvere plastové, interiérové dvere dyhované
plné alebo zasklené, okná plastové s tepelnoizolačným dvojsklom. Rozvody teplej a studenej vody. Kanalizácia do
verejnej siete. Na vertikálnu dopravu slúžia dve schodiská a dva výťahy, v časti átria je výťah presklený. V
reštauračnej časti a čiastočne v hotelovej časti sú klimatizované priestory. Elektroinštalácia svetelná, motorická, el.
rozvádzače na jednotlivých podlažiach. Rozvody zemného plynu v kotolni na 1. PP a v kuchyni na 2. NP.
V roku 2011 bola ukončená rozsiahla prestavba a rekonštrukcia, výmena väčšiny prvkov krátkodobej životnosti,
výťahov, oprava strechy so zmenou charakteru využitia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ch. Opis stavu predmetu dražby:
Nehnuteľnosť "Centrum Branč - Senica" sa nachádza v centrálnej súvislé zastavanej časti obce Senica na
Námestí. Oslobodenia. Senica je vzdialená ccir. 40 km od sídla VÚC Trnava. V blízkom okolí je súvislá zástavba
bytových domov, rodinných domov, obvodný úrad, mestský úrad, daňový úrad, stredné školy, poliklinika, kultúrne
stredisko, obchodná sieť a reštaurácie. V okrajovej časti obce sa nachádza zimný a futbalový štadión. Prístup k
objektu je z miestnej verejnej komunikácie. Stavba je situovaná v rovinatom teréne, hlavné miestnosti sú
orientované vhodne a nevhodne. Budova má jedno podzemné podlažie a tri nadzemné podlažia. Je napojená na
elektrickú sieť, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu a zemný plyn. Dispozičné riešenie je zrejmé z pôdorysov.
Budova bola zrekonštruovaná so zmenou charakteru využitia. V súčasnosti je využívaná na projektovaný účel.
Iné využitie sa nedá predpokladať. V čase obhliadky nehnuteľnosť bola využívaná.
Budova je napojená na miestnu komunikáciu. Pozemky pod budovou a priľahlé pozemky sú vo vlastníctve tretej
osoby.
V danej lokalite v súčasnosti neboli zistené riziká, ktoré by vplývali na využívanie nehnuteľnosti pre daný účel. V
blízkej budúcnosti nepredpokladám vplyvy obmedzujúce alebo konkurujúce súčasnému stavu.
Pozemok pod budovou a priľahlé pozemky sú vo vlastníctve tretích osôb, prístavba v severnej časti budovy nie
je zakreslená v katastrálnej mape. Na LV č. 8478, k.ú. Senica sú zriadené viaceré záložné práva a na úpadcu bol
vyhlásený konkurz.

I. Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby:
na LV č. 8478, k.ú.: Senica, obec: Senica, okres: Senica, SR
ČASŤ „B“: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY:
Realitný fond Hniezdne, s.r.o., 065 01 Hniezdne, č. 180, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/1
Poznámka:
Oznámenie o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu: stavba – Hotel Branč postavený na parc. č. 641 podľa
Uznesenia 3R/8/2011-305, P – 473/13, č.z. 1609/13
ČASŤ "C": ŤARCHY:
Záložné právo v prospech Trnavský samosprávny kraj, IČO: 37 836 901 podľa V-2797/10 zo dňa 18. 1. 2011 na
stavbu s.č. 10 Hotel Branč na p.č. 641 vz. 105/11
Záložné právo v prospech JUDr. Ján Vrba - Advokátska kancelária, IČO: 33 842 388 Nám. Slobody 2, Humenné
podľa V-343/11 zo dňa 17. 3. 2011 na stavbu Hotel Branč s.č. 10 na p.č. 641 vz. 444/11
Záložné právo v prospech STAVMONTA - KB s.r.o., Lučenec IČO: 44828764 podľa V-380/11 zo dňa 18.3.2011
na stavbu Hotel Branč s.č. 10 na pozemku p.č. 641 vz. 454/11
Záložné právo v prospech Mliekoservis Slovakia, a. s., Dobrá Niva IČO: 35 820 667 podľa V-299/11 zo dňa
21.3.2011 na stavbu Hotel Branč s.č. 10 na pozemku p.č. 641 vz. 462/11

J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Znalecký posudok:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Znalecký posudok č. 119/2015, vypracovaný znalcom: Ing. Miroslav Dutko, 072 15 Budkovce 156, evidenčné číslo:
910673, dátum vyhotovenia: 17.06.2015,
všeobecná hodnota predmetu dražby: 1.340.000,00 EUR,
slovom: Jedenmilióntristoštyridsaťtisíc EUR.

K. Najnižšie podanie: 670.000,00 EUR

L. Minimálne prihodenie: 1.000,00 EUR

M. Dražobná zábezpeka:
a) výška: 10.000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi dražobnú zábezpeku:
- bezhotovostným prevodom alebo vkladom v hotovosti do 48 hodín pred otvorením dražby pripísaním finančných
prostriedkov na účet vedený na účely konkurzného konania v: UniCeredit Czech Republic and Slovakia, a.s., IBAN:
SK12 1111 0000 0010 2129 0005 v mene: EUR, VS: 382011,
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:
- originálom dokladu preukazujúcim vklad – prevod dražobnej zábezpeky na účet vedený na účely konkurzného
konania vykonaný tak, aby zábezpeka bola pripísaná na uvedenom účte do 48 hodín pred otvorením dražby.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí 48 hodín pred otvorením dražby
e) spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Dražobník do 5 dní od skončenia dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú
dražobnú zábezpeku.

N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Cenu dosiahnutú dražbou nie je možné dodatočne znížiť. Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú
vydražením do 15 dní od skončenia dražby vložením alebo prevodom peňažných prostriedkov na účet vedený na
účely konkurzného konania v: UniCredit Czech Republic and Slovakia, a.s., IBAN: SK12 1111 0000 0010 2129
0005, pričom v prípade jej neuhradenia v stanovenom termíne zložená dražobná zábezpeka v celom rozsahu
prepadá v prospech konkurznej podstaty. Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka v zmysle § 26 ods. 3
a 5 zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, započíta do ceny dosiahnutej vydražením. Cenu dosiahnutú
vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.

O. Účastník dražby:
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Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 €. Upozorňujem
všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do
začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.

P. Dátum a čas obhliadok predmetu dražby: 1. 09.06.2016 v čase od 17.00 – 17.30 hod.
2. 10.06.2016 v čase od 08.00 – 08.30 hod.
Miesto obhliadky: Hotel Branč, Nám. oslobodenia 17/10, 905 01 Senica
Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej
deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky a predmetu dražby na tel. č.: 0917 246 914.

R. Nadobudnutie vlastníckeho práva:
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej
vydražením v ustanovenej lehote. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo
iného práva vydražiteľovi vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.

S. Podmienky odovzdania predmetu dražby:
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník predmet dražby
v stave ako bol vydražený a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom
dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne
potvrdí.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na
základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných
prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní
predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie
zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne
zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú
aj tejto osobe.
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.
Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním
predmetu dražby.

T. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:
- ods. 2) 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, 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 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej
republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z., 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 /
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- ods. 3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa ods. 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu
začatie súdneho konania.
- ods. 4) Účastníkom súdneho konania o neplatnosti dražby podľa ods. 2 tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ
dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ods. 2
- ods. 5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
- ods. 6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskorené začatie dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.

U. Notár, ktorý bude priebeh dražby osvedčovať notárskou zápisnicou:
JUDr. Emília Dostálová, notárka, so sídlom: Štefánikova 700/11, 905 01 Senica, SR

V Humennom, dňa 16.05.2016

Za dražobníka a navrhovateľa: JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca S1400

K011872
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martinovič Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bakta 3454, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K 6/2016 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 6/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Natália Miľanová, so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, správca konkurznej
podstaty úpadcu Ján Martinovič, nar. 02.07.1975, bytom Bakta 3454, 979 01 Rimavská Sobota, v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod spis. zn.: 2K 6/2016, týmto zvoláva podľa ust. § 34 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR") prvú schôdzu
veriteľov na deň 29.06.2016 o 10.00 hod. v priestoroch sídla kancelárie správcu, s nasledovným programom: 1.
Otvorenie schôdze, 2. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 ZKR, 3. Voľba jedného zástupcu
veriteľov podľa § 107 ods. 2 ZKR, 4. Záver.
Prezentácia: od 09.45 hod. Pri prezentácii zúčastnení veritelia - fyzické osoby, predložia doklad totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny výpis z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti oprávneného člena
štatutárneho orgánu. Pokiaľ veriteľ na zastupovanie na schôdzi splnomocnil zástupcu, tento predloží plnú moc s
dokladom totožnosti, pričom od zástupcu, ktorý zastupuje zastúpeného veriteľa na základe plnej moci, môže
správca vyžadovať, aby sa preukázal plnou mocou s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného veriteľa, inak sa
na ňu nemusí prihliadať.

Mgr. Natália Miľanová, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011873
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlata Sucháčová Lekáreň U leva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovarská 22/49, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 623 326
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1R/14/2015 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/14/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schvaľovacej schôdze
Obchodná spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej
kancelárie v obvode Okresného súdu Banská Bystrica: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, správca v
reštrukturalizácii dlžníka Zlata Sucháčová Lekáreň U leva, IČO: 00 623 326, s miestom podnikania
Cukrovarská 22/49, 979 01 Rimavská Sobota zvoláva podľa ust. § 146 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľovaciu
schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 06.06.2016 o 10.00 hod. v reštaurácii New Angus, Horná 23, 974 01 Banská
Bystrica. Program schvaľovacej schôdze: 1. Rozprava, 2. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu. Právo
zúčastniť sa na schvaľovacej schôdzi má každý účastník plánu. Prezentácia účastníkov plánu bude prebiehať od
09.30 hod. Účastníci plánu sa pri prezentácii musia preukázať dokladom totožnosti účastníka plánu alebo dokladom
totožnosti osoby, ktorou účastník plánu, ktorý je právnickou osobou koná a výpisom z obchodného registra resp.
iného registra, v ktorom je účastník plánu, ktorý je právnickou osobou, zapísaný; zástupcovia účastníkov plánu resp.
poverení zamestnanci účastníkov plánu dokladom totožnosti a zároveň plnou mocou resp. poverením zamestnanca.
Pravosť podpisu účastníka plánu musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená.
Správca zároveň oznamuje účastníkom reštrukturalizačného plánu, že veriteľský výbor na svojom zasadnutí, ktoré
sa konalo dňa 16.05.2016 schválil predložený prepracovaný záverečný návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka
a zároveň odporučil účastníkom plánu oprávneným o schválení plánu hlasovať, aby za jeho prijatie hlasovali.
Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom reštrukturalizačného plánu osobne v kancelárii správcu na ulici
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch v úradných hodinách, t.j. od 09.00 hod. do 12.00 hod. a od
13.00 hod. do 16.00 hod., kontakt: tel.: +421 48 471 73 39, e-mail: office@ssr.sk.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011878
Spisová značka: 2K/17/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Martin Sliš, nar. 03.08.1972,
bytom Mamateyova 9, 851 04 Bratislava, správcom ktorého je JUDr. Bohumír Bláha, so sídlom kancelárie Hurbanovo
nám. 5, 811 03 Bratislava, značka 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: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava,
Ševčenkova 32, Bratislava, s pohľadávkami v celkovej sume 21 269,43 €.
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 12.5.2016
Mgr. Peter Dorič, vyšší súdny úradník
K011879
Spisová značka: 8K/11/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Auto Bavarija a. s., so sídlom
Hodonínska 13, 841 03 Bratislava, IČO: 36 810 282, správcom ktorého je: Advisors k.s., so sídlom kancelárie
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, zn. správcu: S 1590, uznesením č. k. 8K/11/2014-961 zo dňa 08.04.2016,
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: Všeobecná zdravotná poisťovňa
a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
03.05.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 13.5.2016
Mgr. Dominika Jalčová, vyšší súdny úradník
K011880
Spisová značka: 8K/56/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Camping City, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Mlynské
Nivy 73, 821 05 Bratislava, IČO: 43 826 806, v mene ktorého koná likvidátor Rastislav Martinický, Ševčenkova
26/1038, 851 01 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Camping City, s. r. o. v likvidácii, so
sídlom Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava, IČO: 43 826 806, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov
predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Tatiana Hládeková, so sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09
Bratislava, zn. správcu: S1626, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 677,78 Eur.
Súd ukladá štatutárnemu orgánu: 1/Rastislav Martinický , Ševčenkova 26/1038, 851 01Bratislava a 2/ Ján Myslil,
Severní X451/1, Praha 4 14000, Česká republika, povinnosť zaplatiť spoločne a nerozdielne predbežnému správcovi:
Mgr. Tatiana Hládeková, so sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S1626, odmenu a
náhradu preukázaných výdavkov spolu v celkovej výške 677,78 Eur a to do troch dní od právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 13.5.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K011881
Spisová značka: 8K/7/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dávid Frič, nar. 05.05.1982, bytom Svätoplukova
2649/39, 902 01 Pezinok, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Dávid Frič, nar.
05.05.1982, bytom Svätoplukova 2649/39, 902 01 Pezinok, občan SR, o určení odmeny a náhrady preukázaných
výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Peter Petrán, so sídlom kancelárie Odborárske nám. 3, 811 07
Bratislava, zn. správcu: S353, odmenu vo výške 199,16 Eur a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 18,50 Eur,
ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného
pod pol. D 19, pol. reg. 31/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Peter Petrán, so sídlom kancelárie Odborárske nám. 3,
811 07 Bratislava, zn. správcu: S353, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 446,22 Eur, vedeného pod položkou
denníka D 19, pol. reg. 31/2016, 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 13.5.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K011882
Spisová značka: 8K/10/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: FISTO trade, s. r. o.,
so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 44 978 952, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
FISTO trade, s. r. o., so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 44 978 952
rozhodol
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: Ing. Hilda Gajdošová, so sídlom kancelárie
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, zn. správcu: S 1623, preddavok vo výške 1659,70 Eur, vedeného pod položkou
denníka D 19, pol. reg. 41/2016 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I dňa 13.5.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K011883
Spisová značka: 8K/8/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Elemír Šipoš, nar. 25.09.1970, bytom Závodná
10145/30, 821 06 Bratislava, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Elemír Šipoš, nar.
25.09.1970, bytom Závodná 10145/30, 821 06 Bratislava, občan SR, o určení odmeny a náhrady preukázaných
výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, so sídlom kancelárie Dostojevského rad 5, 811
09 Bratislava, zn. správcu: S459, odmenu vo výške 199,16 Eur a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 130,35
Eur, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 26/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, so sídlom kancelárie
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, zn. správcu: S459, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 334,37 Eur,
vedeného pod položkou denníka
D 19, pol. reg. 26/2016, 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 13.5.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K011884
Spisová značka: 6K/30/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Poláček Andrej DREVUS, s
miestom podnikania Hlavná 12/8, 900 31 Stupava, IČO: 17 607 205, správcom ktorého je: FARDOUS PARTNERS
správcovská, k. s., so sídlom kancelárie Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, zn. správcu: S 1752, o návrhu správcu na
priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol

Súd priznáva správcovi: Ing. Mgr. Viera Fraňová, so sídlom kancelárie Holubyho 16, 902 01 Pezinok,
zn. správcu: S 1260, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške
7.966,54 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 16.5.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011885
Spisová značka: 6K/6/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zuzana Brndiarová, nar. 19.07.1946, bytom Kozia 26,
811 03 Bratislava, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Zuzana Brndiarová, nar.
19.07.1946, bytom Kozia 26, 811 03 Bratislava, občan SR, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov
predbežného správcu
rozhodol

Súd priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Peter Zemko, so sídlom kancelárie Račianska 71, 831 02 Bratislava, zn.
správcu: S1417, odmenu vo výške 165,97 Eur, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny
a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 27/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho
súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: Mgr. Peter Zemko, so sídlom kancelárie Račianska 71, 831 02
Bratislava, zn. správcu: S1417, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 498,03 Eur, vedeného pod položkou
denníka
D 19, pol. reg. 27/2016, 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 16.5.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K011886
Spisová značka: 6K/25/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Tichomír Handlovský, nar. 02.12.1957, trvale
bytom Bratislava - Dúbravka, t. č. Koprivnícka 13, 841 01 Bratislava, občan SR, právne zastúpený: JUDr. Martin
Bajužík, advokát, so sídlom kancelárie Krasovského 13, 851 01 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: Mgr. Tichomír Handlovský, nar. 02.12.1957, trvale bytom Bratislava - Dúbravka, t. č. Koprivnícka 13,
841 01 Bratislava, občan SR
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Mgr. Tichomír Handlovský, nar. 02.12.1957, trvale bytom
Bratislava - Dúbravka, t. č. Koprivnícka 13, 841 01 Bratislava, občan SR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 20.05.2016

Okresný súd Bratislava I dňa 16.5.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K011887
Spisová značka: 6K/19/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tomáš Viršík, nar. 10.02.1980, trvale bytom Miestny
úrad Bratislava - Petržalka, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Tomáš Viršík, nar.
10.02.1980, trvale bytom Miestny úrad Bratislava - Petržalka, občan SR
rozhodol
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Ivana Hutňanová, so sídlom
kancelárie Krížna 38, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S 1616, preddavok vo výške 663,88 Eur, vedeného pod
položkou denníka D 19, pol. reg. 79/2016, 80/2016 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 16.5.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K011888
Spisová značka: 6K/61/2013

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zuzana Zieglerová,
nar. 19.07.1976, bytom J. Hollého 2789/60, 901 01 Malacky, občan SR, správcom ktorého je: JUDr. Michal Mišík, so
sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1358
rozhodol
Súd odvoláva: JUDr. Michal Mišík, so sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, zn. správcu:
S 1358 z funkcie správcu úpadcu: Zuzana Zieglerová, nar. 19.07.1976, bytom J. Hollého 2789/60, 901 01 Malacky,
občan SR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 16.5.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K011889
Spisová značka: 2K/12/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Soňa Babicová, nar. 13.09.1978, bytom Športová 18,
900 24 Veľký Biel, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Soňa Babicová, nar. 13.09.1978, bytom
Športová 18, 900 24 Veľký Biel,
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Soňa Babicová, nar. 13.09.1978, bytom Športová 18, 900 24 Veľký Biel.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Barbora Mularčíkova ,so sídlom kancelárie Nám. M. Benku 15, 811 07
Bratislava značka
S 1554.
Vydávasprávcu
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

Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
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Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Barbora Mularčíkova ,so sídlom kancelárie Nám. M. Benku 15, 811 07
Bratislava značka správcu S 1554.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len „ZKR“).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
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podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 28 ods. 9 ZKR)
12. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 28 ods. 10 ZKR)
13. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
14. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
15. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
20. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
24. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate ( § 166 ods.
2 ZKR ). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
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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na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate ( § 166 ods.
2 ZKR ). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
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Okresný súd Bratislava I dňa 16.5.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K011890
Spisová značka: 2K/14/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci výkonu trestu prepadnutia majetku odsúdeného: Peter Macíček, nar. 31. 05.
1974, trv. byt. Ihličnatá 12, Bratislava, t. č. v Ústave na výkon trestu odňatia slobody, Hrnčiarovce nad Parnou, o
vyhlásení konkurzu na majetok odsúdeného
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok: Peter Macíček, nar. 31. 05. 1974, trv. byt. Ihličnatá 12, Bratislava.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Peter Forgáč, so sídlom kancelárie Zámocká 14, 811 01
Bratislava, zn. správcu: S1652.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 107a ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len „ZKR“).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
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
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21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
22. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate (§ 166 ods.
2 ZKR). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 16.5.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K011891
Spisová značka: 2K/50/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Renáta Kincelová, nar. 29. 03.
1970, bytom Bajkalská 720/41, Bratislava, správcom ktorého je: JUDr. Eva Vodová, so sídlom kancelárie Wilsonova
4, 811 07 Bratislava 2, značka správcu: S 180, o návrhu na odvolanie správcu z funkcie správcu
rozhodol
Súd odvoláva JUDr. Eva Vodová, so sídlom kancelárie Wilsonova 4, 811 07 Bratislava 1, značka správcu: S 180 z
funkcie správcu úpadcu: Renáta Kincelová, nar. 29. 03. 1970, bytom Bajkalská 720/41, Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 16.5.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K011892
Spisová značka: 2K/18/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Pauschek, nar. 10. 06. 1956, trv. byt. Sadová 9,
900 91 Limbach, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ján Pauschek, nar. 10. 06. 1956, trv. byt.
Sadová 9, 900 91 Limbach,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči Ján Pauschek, nar. 10. 06. 1956, trv. byt. Sadová 9, 900 91 Limbach.
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,
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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 16.5.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K011893
Spisová značka: 2K/19/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: LGB style s. r. o., so sídlom Pribinova 25, 811 09
Bratislava, IČO: 44 363 176, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: FUSETON a. s., so sídlom
Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 36 366 561 (ďalej len „Dlžník“)
rozhodol

I.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania
30 dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
- hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne),
- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou, ak bola
vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka.
II.
Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné
konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní,
aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým
trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa §242 a §243 zákona č. 300/2005 Z. z.
Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
IV.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd
rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
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Okresný súd Bratislava I dňa 16.5.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K011894
Spisová značka: 3K/57/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pracie prostriedky k.s., so sídlom
Cukrová 14, 811 08 Bratislava, IČO: 46 670 106, o návrhu správcu: Mgr. Jaroslav Nižňanský, Panenská 13, 811 03
Bratislava, zn. správcu: S1499 na rozhodnutie, či sa na podanie prihliada ako na prihlášku
rozhodol
Súd určuje, že na podanie: SWOBB Vertiebs GmbH, Inkustrasse 1-7, Postfach 15, 3403 Klosterneuburg, Rakúska
republika, doručené dňa 18.02.2016 správcovi: Mgr. Jaroslav Nižňanský, Panenská 13, 811 03 Bratislava, zn.
správcu: S1499 sa neprihliada ako na prihlášku.
Súd určuje, že na podanie: Gutmann Beteiligungs GmbH, Wipplingerstrasse 32/27, 1010 Viedeň, Rakúska republika,
doručené dňa 18.02.2016 správcovi: Mgr. Jaroslav Nižňanský, Panenská 13, 811 03 Bratislava, zn. správcu: S1499
sa neprihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 16.5.2016
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K011895
Spisová značka: 3K/3/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Eva Salačová, nar. 29.08.1962, Betliarska 22,
851 07 Bratislava, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Eva Salačová, nar. 29.08.1962,
Betliarska 22, 851 07 Bratislava, občan SR
rozhodol

Súd odvoláva HMG Recovery, k.s., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, zn. správcu: S1565 z funkcie
správcu úpadcu Eva Salačová, nar. 29.08.1962, Betliarska 22, 851 07 Bratislava, občan SR.
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu Eva Salačová, nar. 29.08.1962, Betliarska 22, 851 07
Bratislava, občan SR, správcu: LexCreditor k. s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S1636.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 16.5.2016
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K011896
Spisová značka: 2K/8/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Martin Knižka, nar. 19. 08.
1970, bytom Telgárt 472, 976 73 Telgárt, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Mariana Matulová, so
sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Železničiarska 9, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu Martin Knižka, nar. 19. 08. 1970, bytom Telgárt 472, 976 73 Telgárt po
splnení konečného rozvrhu výťažku
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu Banská Bystrica a to písomne v dvoch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa 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 (ako má odvolací súd rozhodnúť), uviesť dátum a
podpis.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.05.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K011897
Spisová značka: 1K/38/2014
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 38/2014 - 123 zo dňa 19. 04. 2016 potvrdil prevod pohľadávky z
veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 vo výške 1 165,97 Eur
vedené pod poradovým číslom 9/S-1 až 9/S-12, v konečnom zozname pohľadávok a po lehote na prihlásenie bez
čísla 30,-Eur na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776
005 v konkurznom konaní - úpadcu GAMASTAV s.r.o., so sídlom Sládkovičova 92, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36
632 473. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 05. 2016.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K011898
Spisová značka: 2K/42/2012
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ján Žoldák, nar. 19. 08.
1942, bytom 974 01 Banská Bystrica, ČSA 21, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Ladislav Kokavec, so
sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, o návrhu na vstup nového veriteľa do konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa - Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Banská Bystrica) v rozsahu prihlásenej
pohľadávky
vo výške 579,17 eura, zapísanej v konečnom zozname prihlásených pohľadávok pod č. 3
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní musí byť uvedené ktorému súdu je určené, kto ho robí akej veci sa týka, čo sa ním sleduje,
uvedenie rozhodnutia proti ktorému smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, v čom sa napadnuté
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tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní musí byť uvedené ktorému súdu je určené, kto ho robí akej veci sa týka, čo sa ním sleduje,
uvedenie rozhodnutia proti ktorému smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, v čom sa napadnuté
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha a musí byť podpísané a datované.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.05.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K011899
Spisová značka: 1R/7/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BRETOIL, s.r.o., so sídlom
984 01 Lučenec, A. Wágnera 1780/32, IČO: 36 793 329, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd. Sro, vložka č. 13227/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je KRIVANKON, k. s., so sídlom
kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 94, uznesením č. k. 1R 7/2014 - 1138 zo dňa 18. 04. 2016
potvrdil prevod pohľadávok z veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829 24
Bratislava, IČO: 30 796 482 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
005. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 05. 2016
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.05.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K011900
Spisová značka: 30K/30/2015
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Tomáš Kaľavský, nar. 26.11.1987, bytom
Cesta pod Hradovou 39, 040 01 Košice, zast. Katarína Kaľavská, bytom Bernolákova 3, 040 11 Košice, o návrhu
správcu podstaty: Areko Group, k.s., so sídlom kancelárie Vrátna 28, 040 01 Košice, zn. správcu: S1689 na
rozhodnutie o schválení návrhu konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
S ch v a ľ u je konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku úpadcu : Tomáš Kaľavský, nar. 26.11.1987, bytom
Cesta pod Hradovou 39, 040 01 Košice uverejneného v Obchodnom vestníku č. 89/2016 zo dňa 10.05.2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 13.5.2016
JUDr. Pavel Varga,
K011901
Spisová značka: 30K/22/2015
Okresný súd Košice I vo veci zastaveného konkurzu na majetok dlžníka: : PENAD s.r.o., so sídlom Slovenská 67,
080 01 Prešov, IČO: 36 588 440 navrhovateľa: UniCredit Leasing Slovakia, a.s., so sídlom Šancová 1/A, 814 99
Bratislava, IČO: 35 730 978, zast. Nosko & Partners s.r.o., so sídlom Podjavorinskej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 36
860 107 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
1.493,73 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 1.493,73 EUR zložiteľovi preddavku: UniCredit Leasing Slovakia, a.s., so sídlom
Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35 730 978, zast. Nosko & Partners s.r.o., so sídlom Podjavorinskej 2, 811 03
Bratislava, IČO:
36 860
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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 1.493,73 EUR zložiteľovi preddavku: UniCredit Leasing Slovakia, a.s., so sídlom
Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35 730 978, zast. Nosko & Partners s.r.o., so sídlom Podjavorinskej 2, 811 03
Bratislava, IČO: 36 860 107 vedený pod položkou denníka D19-126/2015, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 13.5.2016
JUDr. Juraj Komár,
K011902
Spisová značka: 30K/14/2016

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: ABO TRADE s.r.o., so sídlom Napájadlá 6, 040 12 Košice, IČO:
36 850 055 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: ABO TRADE s.r.o., so sídlom Napájadlá 6, 040 12 Košice,
IČO: 36 850 055.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 16.5.2016
JUDr. Pavel Varga,
K011903
Spisová značka: 30K/8/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová
2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: MS - KOV s.r.o. v likvidácii, so sídlom Ul. JRD 41, 044 11 Trstené pri Hornáde, IČO:
36 733 181 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Viera Luptáková, so sídlom kancelárie Mlynská 28, 040 01
Košice, zn. správcu: S1687.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Košice, zn. správcu: S1687.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 16.5.2016
JUDr. Pavel Varga,
K011904
Spisová značka: 30K/8/2016
Spisová značka : 30K/8/2016
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Vo veci
navrhovateľa (žalobcu) Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice
proti odporcovi (žalovanému)
36 733 181

MS - KOV s.r.o. v likvidácii, so sídlom Ul. JRD 41, 044 11 Trstené pri Hornáde, IČO:

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 30.05.2016 o 09.00 hod. na
Okresný súd Košice I, Tichá 21 , do miestnosti č. dv. 18/B,

1. posch.

je z r u š e n é z dôvodu neosvedčenia platobnej schopnosti dlžníkom.

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

Okresný súd Košice I, dňa 16.05.2016
Za správnosť vyhotovenia:

Geňová

O.s.p. č. 0220 - (Upovedomenie odvolaní pojednávania)

Okresný súd Košice I dňa 16.5.2016
JUDr. Pavel Varga,
K011905
Spisová značka: 26K/23/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Zdenko Kováč, nar. 10.08.1961, bytom Sputniková 13,
040 12 Košice, právne zast.: Mgr. Tomášom Polákom, advokátom, Moyzesova 38, 040 01 Košice o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto
nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 27.04.2016:
Doplniť štátnu príslušnosť navrhovateľa v návrhu.
Doplniť plnomocenstvo na zastupovanie o úradne osvedčený podpis dlžníka.
Zoznam záväzkov zo dňa 26.04.2016 nespĺňa podstatné obsahové náležitosti v zmysle ust. § 5
vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 26K/23/2016 vo vyššie stanovej
lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu. ( § 14 ZKR ).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Okresný súd Košice I dňa 12.5.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011906
Spisová značka: 26K/42/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Tomáš Pilc, nar.
25.03.1977, trvale bytom Wolkerova č. 14, 052 01 Spišská Nová Ves, práv. zast. Advokátskou kanceláriou JUDr.
Daniel Urban, s.r.o., Uhrova 18, 831 01 Bratislava o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Povoľuje sa oddlženie dlžníka: Tomáš Pilc, nar. 25.03.1977, trvale bytom Wolkerova č. 14, 052 01 Spišská Nová Ves.
Ustanovuje správcu: JUDr. Martin Morochovič, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, zn. správcu.:
S1407.
Určuje, že písomnému súhlasu správcu počas skúšobného obdobia 3 rokov od právoplatnosti tohto uznesenia budú
podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce
v peňažnom vyjadrení sumu 322 EUR, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 166
EUR v jednom kalendárnom mesiaci;
odmietnutie daru, alebo dedičstva;
uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a právne
úkony dlžníka smerujúce k skončeniu pracovného pomeru;
založenie právnickej osoby ako aj všetky právne úkony týkajúce sa účasti v obchodných spoločnostiach
ako aj právnických osobách;
úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych, alebo dozorných orgánov obchodných spoločností a iných
právnických osôb.
Dlžník je povinný poskytnúť správcovi ku koncu prvého roka skúšobného obdobia sumu 4 180,56 EUR na
uspokojenie záväzkov. Sumu peňažných prostriedkov, ktorú bude dlžník povinný poskytnúť správcovi na uspokojenie
záväzkov ku koncu druhého roka skúšobného obdobia určí súd samostatným uznesením bezodkladne po ukončení
prvého roka skúšobného obdobia.
Správca je povinný v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky významné
skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný vždy v polovici a na konci
každého skúšobného roka, aj bez osobitnej žiadosti súdu, podať súdu podrobnú správu o plnení povinností dlžníkom
počas tohto roka či polroka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 12.5.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K011907
Spisová značka: 26K/59/2014

Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Ladislav Bľanda, nar.
09.03.1965, bytom Havanská 24, 040 13 Košice, v zastúpení: JUDr. Jozef Vaško, advokát, Szakkayho 1, 040 01
Košice o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Povoľuje sa oddlženie dlžníka: Ladislav Bľanda, nar. 09.03.1965, bytom Havanská 24, 040 13 Košice.
Ustanovuje správcu: Mgr. Matúš Čepček, so sídlom kancelárie Jána Kalinčiaka 2591/6, 071 01 Michalovce, zn.
správcu: S1701.
Určuje, že písomnému súhlasu správcu počas skúšobného obdobia 3 rokov od právoplatnosti tohto uznesenia budú
podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce
v peňažnom vyjadrení sumu 322 EUR, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 166
EUR v jednom kalendárnom mesiaci;
odmietnutie
daru,
alebo dedičstva;
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založenie právnickej osoby ako aj všetky právne úkony týkajúce sa účasti v obchodných spoločnostiach
ako aj právnických osobách;
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podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce
v peňažnom vyjadrení sumu 322 EUR, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 166
EUR v jednom kalendárnom mesiaci;
odmietnutie daru, alebo dedičstva;
uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a právne
úkony dlžníka smerujúce k skončeniu pracovného pomeru;
založenie právnickej osoby ako aj všetky právne úkony týkajúce sa účasti v obchodných spoločnostiach
ako aj právnických osobách;
úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych, alebo dozorných orgánov obchodných spoločností a iných
právnických osôb.
Dlžník je povinný poskytnúť správcovi ku koncu prvého roka skúšobného obdobia sumu 5 559,36 EUR na
uspokojenie záväzkov. Sumu peňažných prostriedkov, ktorú bude dlžník povinný poskytnúť správcovi na uspokojenie
záväzkov ku koncu druhého roka skúšobného obdobia určí súd samostatným uznesením bezodkladne po ukončení
prvého roka skúšobného obdobia.
Správca je povinný v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky významné
skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný vždy v polovici a na konci
každého skúšobného roka, aj bez osobitnej žiadosti súdu, podať súdu podrobnú správu o plnení povinností dlžníkom
počas tohto roka či polroka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 12.5.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K011908
Spisová značka: 26K/68/2015

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Iveta Maková, nar. 27.10.1979, trvale
bytom Švedlár č. 344, 053 34 Švedlár o výkone dohľadu súdom po konaní prvej schôdze veriteľov takto

rozhodol
U k l a d á správcovi úpadcu: BS Správcovská k.s., so sídlom kancelárie Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, značka
správcu: S1761 povinnosť:
vykonávať správcovskú činnosť bez zbytočných prieťahov tak, aby neporušil povinnosti v zmysle ust. §
16 vyhlášky 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,
v lehote každých 30 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia podávať súdu podrobnú správu o
stave konkurzného konania, v ktorej bude súd informovať o postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to
až do ukončenia konkurzného konania,
bezodkladne predložiť súdu každú správu o činnosti správcu, ktorú predkladá veriteľskému výboru,
resp. zástupcovi veriteľov, a to až do ukončenia konkurzu,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každého zasadnutia veriteľského výboru, resp.
zasadnutia zástupcu veriteľov, spolu s prezenčnou listinou, obsahujúcu zoznam prítomných členov, opis priebehu
zasadnutia a znenia uznesení prijatých veriteľským výborom, resp. zástupcom veriteľov, spolu s výsledkami tohto
hlasovania,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každej schôdze veriteľov, ktorej nepredsedá sudca
alebo ním poverený vyšší súdny úradník, spolu s prezenčnou listinou, v ktorej uvediete zoznam prítomných, opis
priebehu schôdze veriteľov a znenia uznesení prijatých veriteľmi spolu s výsledkami týchto hlasovaní,
v lehote najmenej 10 dní pred vykonaním každého úkonu týkajúceho sa speňaženia majetku úpadcu
podať súdu podrobnú písomnú správu o takomto úkone, a to až do ukončenia konkurzu,
v prípade speňaženia každej nehnuteľnosti podliehajúcej konkurzu, ktorá sa vykonáva dražbou
predložiť súdu oznámenie súvisiace s dražbou obsahujúce všetky náležitosti v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov zverejnené v Obchodnom vestníku spolu s
uvedením čísla Obchodného vestníka, v ktorom bolo predmetné oznámenie uverejnené, a to až do ukončenia
konkurzu,
bezodkladne po ukončení každej dražby predložiť súdu zápisnicu o vykonaní dražby spolu s
prezenčnou listinou a v prípade, že sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou, predložiť notársku zápisnicu o
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podať súdu podrobnú písomnú správu o takomto úkone, a to až do ukončenia konkurzu,
v prípade speňaženia každej nehnuteľnosti podliehajúcej konkurzu, ktorá sa vykonáva dražbou
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uvedením čísla Obchodného vestníka, v ktorom bolo predmetné oznámenie uverejnené, a to až do ukončenia
konkurzu,
bezodkladne po ukončení každej dražby predložiť súdu zápisnicu o vykonaní dražby spolu s
prezenčnou listinou a v prípade, že sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou, predložiť notársku zápisnicu o
priebehu tejto dražby, a to až do ukončenia konkurzu,
do 5 dní od uplynutia každého kalendárneho štvrťroka predložiť súdu prehľadnú evidenciu o
pohľadávkach proti podstate s vyznačením ich právneho dôvodu, uvedením pohľadávok, ktoré boli zaplatené ako aj
dňa, kedy sa tak stalo, a to až do ukončenia konkurzného konania,
pravidelne aktualizovať zoznam pohľadávok pri každej zmene údajov týkajúcej sa osoby veriteľa alebo
samotnej pohľadávky a každú zmenu zapisovaných údajov v zozname pohľadávok zvýrazniť a po jej zapísaní
oznámiť bezodkladne súdu tak, že súdu predloží nový úplný zoznam pohľadávok so zvýrazním príslušnej zmeny
alebo doplnenia, pričom pripojí aj datované a podpísané vysvetlenie vykonaných zmien alebo doplnení, a to až do
ukončenia konkurzného konania
požiadať súd o odvolanie z funkcie v prípade, že správcovi bránia v riadnom výkone správcovskej
činnosti zdravotné alebo iné závažné dôvody.
U k l a d á správcovi úpadcu: BS Správcovská k.s., so sídlom kancelárie Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, značka
správcu: S1761 povinnosť zvolať v lehote 5 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku schôdzu
veriteľov za účelom voľby zástupcu veriteľov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 13.5.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K011909
Spisová značka: 26K/68/2015
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Iveta Maková, nar. 27.10.1979, trvale bytom
Švedlár č. 344, 053 34 Švedlár o návrhu správcu podstaty: BS Správcovská k.s., so sídlom kancelárie Cukrovarská
26, 075 01 Trebišov, značka správcu: S1761 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty: BS Správcovská k.s., so sídlom kancelárie Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov,
značka správcu: S1761, paušálnu odmenu vo výške 597,49 EUR s DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 13.5.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K011910
Spisová značka: 26K/68/2015

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Iveta Maková, nar. 27.10.1979,
trvale bytom Švedlár č. 344, 053 34 Švedlár o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto

rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: BS Správcovská k.s., so sídlom kancelárie Cukrovarská 26,
075 01 Trebišov, značka správcu: S1761, nespotrebovanú časť preddavku v sume 663,88 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 663,88 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 03.07.2015 pod položkou denníka D19 - 248/2015 správcovi podstaty, BS
Správcovská k.s., so sídlom kancelárie Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, značka správcu: S1761 na účet číslo IBAN:
SK81 1100 0000 0029 3908 1295, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: BS Správcovská k.s., so sídlom kancelárie Cukrovarská 26,
075 01 Trebišov, značka správcu: S1761, nespotrebovanú časť preddavku v sume 663,88 EUR.
Obchodný vestník 97/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 20.05.2016
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 663,88 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 03.07.2015 pod položkou denníka D19 - 248/2015 správcovi podstaty, BS
Správcovská k.s., so sídlom kancelárie Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, značka správcu: S1761 na účet číslo IBAN:
SK81 1100 0000 0029 3908 1295, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 13.5.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K011911
Spisová značka: 26K/24/2016

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00
Bratislava, IČO: 17 321 123, právne zast.: SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, IČO:
36 853 186 proti dlžníkovi: PETpostal s.r.o., so sídlom Letná 27, 043 14 Košice, IČO: 44 208 715 o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a veriteľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil
nasledujúce nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 02.05.2016:
Doplniť poverenie na zastupovanie navrhovateľa udeleného riaditeľovi WO a vedúceho oddelenia s
úradne osvedčený podpis štatutárnych orgánov navrhovateľa.
Doplniť identifikáciu druhého veriteľa uvedeného v návrhu.
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn.: 26K/24/2016 vo vyššie stanovej lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak navrhovateľ nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu ( § 14 ZKR ).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto
zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 16.5.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K011912
Spisová značka: 26K/15/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ján Zobola, nar.: 27.12.1974, bytom Mlynská 182,
049 32 Štítnik, korešpondenčná adresa: Jarková 229, 049 32 Štítnik 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: Ján Zobola, nar.: 27.12.1974, bytom Mlynská 182, 049 32 Štítnik,
korešpondenčná adresa: Jarková 229, 049 32 Štítnik.
Uznáva konkurz za m a l ý.
U s t a n o v u j e správcu podstaty: Doc. JUDr. Ján Husár CSc., so sídlom kancelárie Alžbetina 3, 040 01 Košice,
značka správcu: S1091.
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

U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
116 úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní

V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Ján Zobola, nar.: 27.12.1974, bytom Mlynská 182, 049 32 Štítnik,
korešpondenčná adresa: Jarková 229, 049 32 Štítnik.
Obchodný vestník 97/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 20.05.2016
Uznáva konkurz za m a l ý.
U s t a n o v u j e správcu podstaty: Doc. JUDr. Ján Husár CSc., so sídlom kancelárie Alžbetina 3, 040 01 Košice,
značka správcu: S1091.
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
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
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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
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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Okresný súd Košice I dňa 16.5.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K011913
Spisová značka: 31R/2/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: STEEL TRANS s.r.o., so sídlom: Adlerova
1, 040 01 Košice, IČO: 31 674 160 o návrhu na povolenie reštrukturalizácie takto
rozhodol
P o v o ľ u j e r e š t r u k t u r a l i z á c i u dlžníka: STEEL TRANS s.r.o., so sídlom: Adlerova 1, 040 01 Košice,
IČO: 31 674 160.
U s t a n o v u j e správcu: Ing. Viliam Lafko, so sídlom kancelárie: Štúrova 19, 040 01 Košice, zn. správcu: S1424.
U k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu každých 30 dní podrobnú písomnú správu o stave a priebehu
reštrukturalizačného konania ako aj o stave súpisu a zoznamu pohľadávok a zároveň v lehote do 10 dní od uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok doručiť 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 v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise ustanovenému správcovi na adresu jeho kancelárie, s tým, že na prihlášky,
ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky sa v reštrukturalizácii neprihliada.
Určuje, že súhlasu správcu počas reštrukturalizácie budú podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti alebo inej právnickej osobe,
prevod, prenájom alebo akékoľvek zaťaženie majetku vo vlastníctve dlžníka, ktorého hodnota
predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka,
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo zmluvy o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí
peňažných prostriedkov,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
vykonanie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu nad rámec bežnej obchodnej činnosti, ktorý ukracuje záujmy
veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
vykonanie iného než bežného právneho úkonu podľa ust. § 10 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné a nepeňažné plnenie počas
viac ako šiestich mesiacov,
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže na plnenie s hodnotou nad 50.000,- EUR,
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu
v priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 150.000,- EUR, ak nejde o plnenia vyplývajúce z právnych
úkonov dlžníka schválených správcom,
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe, ktorá predstavuje čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií,
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
ustanovenia § 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 účineného v rámci konania o určenie popretej
pohľadávky,
uzatvorenie akejkoľvek dohody o urovnaní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa ust. § 15a zákona č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov Občiansky súdny poriadok (ďalej len „O.s.p.“),
účastníci majú právo z dôvodov podľa ust. § 14 ods. 1 (ak so zreteľom na pomer sudcov k veci, k účastníkom alebo
ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti) uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec
prejednať a rozhodnúť. Podľa ust. § 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
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zaujatosti, najneskôr však do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada. Podľa ust. § 15a ods. 3 O.s.p. v námietke zaujatosti
musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
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Podľa ust. § 15a zákona č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov Občiansky súdny poriadok (ďalej len „O.s.p.“),
účastníci majú právo z dôvodov podľa ust. § 14 ods. 1 (ak so zreteľom na pomer sudcov k veci, k účastníkom alebo
ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti) uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec
prejednať a rozhodnúť. Podľa ust. § 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), účastník môže uplatniť námietku
zaujatosti, najneskôr však do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada. Podľa ust. § 15a ods. 3 O.s.p. 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.
Povolením reštrukturalizácie sa začína reštrukturalizácia. Reštrukturalizácia sa považuje za povolenú zverejnením
uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku (§ 118 ods. 1 ZKR).
Za zverejnené sa uznesenie o povolení reštrukturalizácie považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom
vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Ak ZKR neustanovuje inak, reštrukturalizácia bráni tomu, aby sa na toho istého dlžníka začalo alebo prebiehalo
konkurzné konania; ak počas reštrukturalizácie dôjde na súd návrh na vyhlásenie konkurzu, súd návrh na vyhlásenie
konkurzu uznesením odmietne (§ 118 ods. 2 ZKR).
Ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorí
spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa tieto nároky v reštrukturalizácii riadne a
včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi v prípade potvrdenia reštrukturalizačného
plánu súdom zaniká (§ 120 ods. 1 ZKR).
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihlášku spolu s prílohami podáva
veriteľ v správcovi na adresu jeho kancelárie. Prihláška musí byť doručená správcovi do 30 dní od povolenia
reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka v nej uplatnená sa
do reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 121 ods. 1 ZKR).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku
(§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
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. Celková suma pohľadávky sa v prihláške
rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo,
inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Pre každú zabezpečenú
pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a
právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 122 ods. 1 ZKR).
Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť,
na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 122 ods. 1 ZKR v
spojení s § 29 ods. 1 až 6 a 8 ).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň 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.
(§ 122 ods. 1 ZKR v spojení s § 29 ods. 1 až 6 a 8 ).
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k
prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou (zákon č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov), v prihláške uvedie vyhlásenie, či
o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje,
inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. (§ 122 ods. 1 ZKR v spojení s § 29 ods. 1 až 6 a 8
).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 122
ods. 1 ZKR v spojení s § 29 ods. 1 až 6 a 8).
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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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. (§ 122 ods. 1 ZKR v spojení s § 29 ods. 1 až 6 a 8).
Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len
do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. (§ 122 ods. 2 ZKR)
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok. (§
122 ods. 3 ZKR)
Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby rozhodol, či sa
na prihlášku prihliada. (§ 122 ods. 4 ZKR)
Správca na podnet popretého veriteľa bez zbytočného odkladu predloží súdu prihlášku a) pohľadávky priznanej
rozhodnutím alebo iným podkladom, na základe ktorého by inak bolo možné nariadiť výkon rozhodnutia, alebo
vykonať exekúciu, b) pohľadávky, v ktorej bolo uplatnené zabezpečovacie právo registrované v registri záložných
práv, registrované v osobitnom registri, alebo zapísané v katastri nehnuteľností. (§ 125 ods. 1 ZKR)
Správca spolu s prihláškou pohľadávky predloží súdu listiny, ktoré predložil prihlasujúci veriteľ, uvedie zároveň svoje
stanovisko, či pohľadávka je a v akom rozsahu evidovaná v účtovníctve dlžníka, či je a v akom rozsahu a z akého
dôvodu namietaná dlžníkom alebo inými osobami. (§ 125 ods. 2 ZKR)
Správca spolu s prihláškou pohľadávky predloží súdu listiny, ktoré predložil prihlasujúci veriteľ, uvedie zároveň svoje
stanovisko, či pohľadávka je a v akom rozsahu evidovaná v účtovníctve dlžníka, či je a v akom rozsahu a z akého
dôvodu namietaná dlžníkom alebo inými osobami. Rozhodnutie odseku súd doručí správcovi a veriteľovi, o ktorého
právach spojených s popretou pohľadávkou rozhodoval; rozhodnutie sa nezverejňuje v Obchodnom vestníku. (§ 125
ods. 3 a 4 ZKR)

Okresný súd Košice I dňa 13.5.2016
JUDr. Július Tóth,
K011914
Spisová značka: 31K/24/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: HS - INGREAL a.s., so sídlom: Bellova 3, 040 01
Košice, IČO: 36 212 156, 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: HS - INGREAL a.s., so sídlom: Bellova 3, 040
01 Košice, IČO: 36 212 156.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
dražbou podľa osobitného
predpisu
(§14 niektorých
ZKR). zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
a o zmene
a doplnení
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b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
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c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 13.5.2016
JUDr. Július Tóth,
K011915
Spisová značka: 32K/23/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Enriko Konečný, nar. 23.7.1973, bytom Ul. gen. Klapku
66/23, 945 01 Komárno, adresa na doručovanie: Damjanichova 14/6, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na dlžníka: : Enriko Konečný, nar. 23.7.1973, bytom Ul. gen. Klapku 66/23, 945 01 Komárno, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Enriko Konečný, nar. 23.7.1973, bytom Ul. gen. Klapku 66/23, 945 01
Komárno.
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 13.5.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K011916
Spisová značka: 32K/14/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Miroslava Malá, nar. 7.10.1985, bytom Ul. 29. augusta
15/7, 934 01 Levice, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom Miroslava Malá Beauty by Miruš, s miestom
podnikania Ul. 29. augusta 15/7, 934 01 Levice, IČO: 47780703, právne zastúpená: Mgr. Katarína Kováčiková,
advokátka, so sídlom Okružná 7, 934 01 Levice, o návrhu navrhovateľky na vyhlásenie konkurzu na dlžníčku:
Miroslava Malá, nar. 7.10.1985, bytom Ul. 29. augusta 15/7, 934 01 Levice, fyzická osoba podnikajúca pod
obchodným menom Miroslava Malá Beauty by Miruš, s miestom podnikania Ul. 29. augusta 15/7, 934 01 Levice,
IČO: 47780703, takto
rozhodol
I.U s t a n o v u j e Ing. Jozefa Kulicha, sídlo kancelárie správcu Slovenská 7, 940 01 Nové Zámky za predbežného
správcu dlžníčke Miroslava Malá, nar. 7.10.1985, bytom Ul. 29. augusta 15/7, 934 01 Levice, fyzická osoba
podnikajúca pod obchodným menom Miroslava Malá Beauty by Miruš, s miestom podnikania Ul. 29. augusta 15/7,
934 01 Levice, IČO: 47780703.
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.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 16.5.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudikyňa
K011917
Spisová značka: 1K/62/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného 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 odvolaní správcu po zrušení konkurzu 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 Prešov v právnej veci zrušeného 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 odvolaní správcu po zrušení konkurzu takto
rozhodol
odvoláva JUDr. Janu Čepčekovú, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné, z funkcie správcu
úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 16.5.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K011918
Spisová značka: 40K/19/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Marián Straka, nar. 23.12.1984, bydlisko 913 32 Dolná
Súča 434, občan Slovenskej republiky, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Marián Straka, nar.
23.12.1984, bydlisko 913 32 Dolná Súča 434, takto
rozhodol
Z a č í n a sa konkurzné konanie voči dlžníkovi Marián Straka, nar. 23.12.1984, bydlisko 913 32 Dolná Súča 434.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. ( § 198 ods.1 zák.č. 7/2005 Z.z.).
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,
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 Trenčín dňa 16.5.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K011919
Spisová značka: 28K/72/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Panák v konkurze s miestom
podnikania Istebnícka 230/93, 911 05 Trenčín, IČO 40 497 445, uznesením č.k. 28K/72/2012-584 zo dňa 15.04.2016
povolil vstup Slovenskej sporiteľne, a. s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00 151 653, do
konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa Leasing Slovenskej sporiteľne, a. s. so
sídlom Tomášikova 48, 832 69 Bratislava, IČO 35 856 491, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 112
565,63 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 3/L-1 až 3/L-3.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.05.2016.
Okresný súd Trenčín dňa 16.5.2016
Mgr. Lucia Beláková, vyšši 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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K011920
Spisová značka: 38K/18/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Rudolf Kováčik, nar. 07.10.1972,
bydliskom 958 41 Veľké Uherce 343, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Ján Súkeník so sídlom
kancelárie Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S258, o predĺžení lehoty na doplnenie návrhu
obchodnej spoločnosti MANDY FASHION, s. r. o. so sídlom A. Stodolu 2, 971 01 Prievidza, IČO 36 365 114 na vstup
do konkurzného konania, takto
rozhodol
Obchodnej spoločnosti MANDY FASHION, s. r. o. so sídlom A. Stodolu 2, 971 01 Prievidza, IČO 36 365 114 sa
predlžuje lehota na odstránenie neúplnosti návrhu na vstup do konkurzného konania do 01.06.2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je prípustné.
(§ 202 ods. 3 písm. a) O.s.p.)
Okresný súd Trenčín dňa 16.5.2016
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K011921
Spisová značka: 29NcKR/1/2015
Predvolanie

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku : 29NcKR/1/2015

V právnej veci
navrhovateľa - dlžníka: Ján Kubovič, nar. 7.12.1979, bydlisko Kpt. Nálepku 6, Nové Mesto nad Váhom o povolenie
oddlženia súd nariaďuje pojednávanie
na deň 13.06.2016 o 10,00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v miestnosti č. dv. 105, posch. 1, na ktoré predvoláva:
Navrhovateľa - dlžníka: Ján Kubovič, bydlisko Kpt. Nálepku 6, Nové Mesto nad Váhom
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 Os.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.
Okresný súd Trenčín dňa 16.5.2016
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K011922
Spisová značka: 2K/6/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Branislav Slotta, nar. 14.12.1961, bytom Kollárova 37, 039
01 Turčianske Teplice, pôvodne bytom Gustáva Švéniho 2671/3E, 971 01 Prievidza, (do 24.12.2015 podnikajúci pod
obchodným menom Branislav Slotta, s miestom podnikania Ulica G. Švéniho 2671/3E, 971 01 Prievidza, IČO:
43781306), o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

124

Obchodný vestník 97/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.05.2016

rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Branislav Slotta, nar. 14.12.1961, bytom Kollárova 37, 039
01 Turčianske Teplice.
II.
774.

Ustanovuje do funkcie správcu: BMK Konkurz, k.s., so sídlom A. Kmeťa 19, 010 01 Žilina, IČO: 44 434

III. V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina k sp. zn. 2K 6/2016.
IV. Súd o t v á r a malý konkurz.
V. S p r á v c a j e p o v i n n ý bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka: Branislav Slotta,
nar. 14.12.1961, bytom Kollárova 37, 039 01 Turčianske Teplice, 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.

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/.
Účastník konkurzného konania 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 / § 197 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len 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/.
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/. Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). Prihlášku
podáva veriteľ v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. 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).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde /§ 28 ods. 6 ZKR/.
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 ZKR).
Prihláška musí byť doručená správcovi v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. 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).
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).
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).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť /§
30 ods. 2 ZKR/.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Prihláškou možno
uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
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pohľadávky /§ 28 ods. 5 ZKR/. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo

právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§28 ods. 4 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).
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K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť /§
30 ods. 2 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/. 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).
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, 8 ZKR/.
V konkurze môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol
inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, alebo ten, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takýto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou
vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa.
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/.
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 Žilina dňa 13.5.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K011923
Spisová značka: 4K/7/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Ing. Ján Krutošík, nar. 14.10.1974,
bytom M.R. Štefánika 2618/20, 022 01 Čadca, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Ján Krutošík, nar. 14.10.1974, bytom M.R. Štefánika
2618/20, 022 01 Čadca.
II.
Kubín.

Ustanovuje správcu: JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie Radlinského 1729, 026 01 Dolný

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu
na adrese jeho kancelárie (Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín) a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k
sp. zn. 4K/7/2016. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
tento veriteľ však môže byť uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto
konkurze neprihliadne. V konkurze sa neprihliadne ani na prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude
pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona
200/2011aZ.formuláre).
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pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj
budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj

tento veriteľ však môže byť uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto
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pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky,
ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa tiež pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj
budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj
zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej
osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne (§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške
doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
IV.

Súd otvára malý konkurz.

V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho
poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe
sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).
Okresný súd Žilina dňa 16.5.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K011924
Spisová značka: 4K/7/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Ján Krutošík, nar. 14.10.1974,
bytom M.R. Štefánika 2618/20, 022 01 Čadca, správcom ktorého je: JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do pätnástich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka
predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o
vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí
mimo iné skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise
majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav
na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako tritisíc eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
Správca je povinný vždy do 15 dní od uplynutia kalendárneho štvrťroka predkladať súdu výpis z
evidencie pohľadávok proti podstate s vyznačením pohľadávok proti podstate, ktoré boli zaplatené a dňa, kedy sa tak
stalo (§ 87 ods. 10 zákona č. 7/2005 Z.z.).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
Obchodný vestník 97/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 20.05.2016
Správca je povinný vždy do 15 dní od uplynutia kalendárneho štvrťroka predkladať súdu výpis z
evidencie pohľadávok proti podstate s vyznačením pohľadávok proti podstate, ktoré boli zaplatené a dňa, kedy sa tak
stalo (§ 87 ods. 10 zákona č. 7/2005 Z.z.).
Správca je povinný súdu oznámiť zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, zostavený podľa § 96 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. a zároveň ho predložiť do 5 dní odo dňa zverejnenia oznamu o jeho zostavení v Obchodnom
vestníku.
Správca je povinný doručiť súdu návrh čiastočného a konečného rozvrhu výťažku, a to ešte pred jeho
predložením príslušnému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné náležitosti a
prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 16.5.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K011925
Spisová značka: 5K/15/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: WALKER, s.r.o., so sídlom: Kysucká
cesta 1, 010 01 Žilina, IČO: 36 389 676, na návrh navrhovateľa - veriteľa: UniCredit Leasing Slovakia, a.s., so sídlom:
Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35 730 978, právne zastúpený advokátskou kanceláriou: Malata, Pružinský,
Hegedüš & Partners s.r.o., so sídlom: Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO: 47 239 921, ktorého správcom je: Ing.
Mikuláš Takáč, so sídlom kancelárie: Timravy 23, 036 01 Martin, takto
rozhodol
Priznáva správcovi: Ing. Mikulášovi Takáčovi, so sídlom kancelárie: Timravy 23, 036 01 Martin, paušálnu odmenu za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2.323,57 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré sa podáva do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresnom súde
Žilina.
Proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa je vždy prípustné odvolanie. Odvolaniu podanému
proti rozhodnutiu, ktoré vydal súdny úradník alebo justičný čakateľ, môže v celom rozsahu vyhovieť sudca, ktorého
rozhodnutie sa považuje za rozhodnutie súdu prvého stupňa; ak sudca odvolaniu nevyhovie, predloží vec na
rozhodnutie odvolaciemu súdu. Ak odvolanie podané v odvolacej lehote oprávnenou osobou smeruje proti
rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa, proti ktorému zákon odvolanie nepripúšťa (§ 202),
rozhodnutie sa podaním odvolania zrušuje a opätovne rozhodne sudca.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.), t. j. ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka, čo sleduje, musí byť podpísané a datované, 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. Odvolanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s 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.

Okresný súd Žilina dňa 13.5.2016
JUDr. Michal Masár, 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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