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K011926
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Horvát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhorie 62, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.7.1975
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/47/2015 S 1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/47/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
iTRUSTee Recovery, k.s., správca úpadcu Jaroslav Horvát, nar.: 13.7.1975, Záhorie 62, 901 01 Malacky, týmto
v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamujeme, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky veriteľa: CEE
COLLECT FUN 1 LTD, Agiou Nikolau 67-69, 2408 Egkomi - Nikózia, IČO: HE 308 237, celková prihlásená suma
pohľadávky vrátane príslušenstva: pod por. č. 1): 265,58,- € titulom Zmluvy o poskytnutí flexipôžičky por. číslo
001532301180504 so VÚB, a.s. a následne vydaným Platobným rozkazom sp. zn.: 4Ro/250/2013-46, poradie
pohľadávky: Iná pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým č. 141.
V Bratislave 17.5.2016
iTRUSTee Recovery, k.s. - správca úpadcu

K011927
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Petrášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červenej Armády 172/45, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.1.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31K/79/2015 S 439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/79/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z konania opakovanej schôdze veriteľov
Úpadca: Monika Petrášová, nar.6.1.1979, trvale bytom 935 32 Kalná nad Hronom, Červenej Artmády 172/45 , č.k.
31K 79/2015
Miesto konania : kancelária správcu Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Termín konania: 17.5.2016
Začiatok konania : 10.00 hod.
Predsedkyňa schôdze: JUDr. Mariana Zavacká správca
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rôzne, záver
K bodu č. 1
Schôdza sa nekonala z dôvodu, že žiadny veriteľ sa schôdze nezúčastnil. Svoju neúčasť ospravedlnili.
V Komárne 17.5.2016
JUDr. Mariana Zavacká, správca

K011928
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KROVSTAV-B.B., s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 717/32, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 327 239
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/22/2013-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/22/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o doručení a zapísaní prihlášky pohľadávky
Dňa 13.05.2016 bola do kancelárie správcu konkurznej podstaty úpadcu KROVSTAV – B.B. s.r.o. so sídlom
Družstevná 32, 971 01 Prievidza, IČO 36 327 239 doručená prihláška pohľadávky veriteľa Best, spol. s.r.o.
v reštrukturalizácii, Teplárenská 2, Prievidza, IČO 31 603 823, SR v celkovej výške 359,86 €.

Prihláška veriteľa Best, spol. s.r.o. v reštrukturalizácii, Teplárenská 2, Prievidza, IČO 31 603 823, SR, bola v zmysle
§ 28 ods. 3 ZoKR zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradové č. 143.

K011929
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čingovská 1377/4, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/2/2015 S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/2/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty:
súp. zl. majetku č. 12
peňažná pohľadávka - príjem zo mzdy úpadcu za obdobie apríl 2016 vo výške postihnutia exekúciou,
súpisová hodnota 83,27 Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V Košiciach, dňa 18.05.2016
JUDr. Nataša Kučerová, správkyňa

K011930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NewWaveStudio, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hemerkova 27, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 300 431
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/38/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/38/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Jozef Vaško, správca, Szakkayho 1, Košice, správca úpadcu: NewWaveStudio, s.r.o., so sídlom
Hemerkova 27, 040 23 Košice, IČO: 46 300 431 ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa
10.08.2015, č. k. 26K/38/2015, v súlade s ust. § 34 ods. 1 zák. č. 7/2015 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,
zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 17.06.2016 o 10.00 hod. v kancelárii správcu v Košiciach,
ul. Szakkayho 1, s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Záver

Prezentácia veriteľov: od 9.45 do 10.00 hod.

Pri prezentácii predložia veritelia preukaz totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra, plnú
moc, príp. poverenie na zastupovanie (úradné overené).

JUDr. Jozef Vaško, 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
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K011931
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CC Development s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 695 734
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/84/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/84/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca aktualizuje súpis všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 83/2016 zo dňa
02.05.2016 v rozsahu súpisových hodnôt nižšie uvedených súpisových zložiek:
Peňažné pohľadávky
Označenie dlžníka
Zvolen retail park s.r.o.,
sídlom Nám. SNP 11, 960
Zvolen, IČO: 36828769
Zvolen retail park s.r.o.,
sídlom Nám. SNP 11, 960
Zvolen, IČO: 36828769
Zvolen retail park s.r.o.,
sídlom Nám. SNP 11, 960
Zvolen, IČO: 36828769
Zvolen retail park s.r.o.,
sídlom Nám. SNP 11, 960
Zvolen, IČO: 36828769
Zvolen retail park s.r.o.,
sídlom Nám. SNP 11, 960
Zvolen, IČO: 36828769
Zvolen retail park s.r.o.,
sídlom Nám. SNP 11, 960
Zvolen, IČO: 36828769
Zvolen retail park s.r.o.,
sídlom Nám. SNP 11, 960
Zvolen, IČO: 36828769
Zvolen retail park s.r.o.,
sídlom Nám. SNP 11, 960
Zvolen, IČO: 36828769

Celková
suma
Súpisová
pohľadávky
v Právny dôvod
hodnota
v
EUR
EUR
Zmluva o finančnej výpomoci zo dňa 05.02.2010 v zmysle Dodatku č. 1
so
k Zmluve o finančnej výpomoci zo dňa 30.12.2011; Dodatku č. 2 k Zmluve 506
723,88
01 506 723,88 EUR
o finančnej výpomoci zo dňa 03.01.2014; Dodatku č. 3 k Zmluve o finančnej EUR
výpomoci zo dňa 02.01.2015.
so
Zmluva o finančnej výpomoci zo dňa 30.06.2011 v zmysle Dodatku č. 1
352
917,47
01 352 917,47 EUR k Zmluve o finančnej výpomoci zo dňa 03.01.2014; Dodatku č. 2 k Zmluve
EUR
o finančnej výpomoci zo dňa 02.01.2015
so
Zmluva o finančnej výpomoci zo dňa 05.03.2012 v zmysle Dodatku č. 1
01 1 197,54 EUR
k Zmluve o finančnej výpomoci zo dňa 03.01.2014; Dodatku č. 2 k Zmluve 1 197,54 EUR
o finančnej výpomoci zo dňa 02.01.2015
so
Zmluva o finančnej výpomoci zo dňa 25.03.2012 v zmysle Dodatku č. 1
343
600,47
01 343 600,47 EUR k Zmluve o finančnej výpomoci zo dňa 03.01.2014; Dodatku č. 2 k Zmluve
EUR
o finančnej výpomoci zo dňa 02.01.2015
so
Zmluva o finančnej výpomoci zo dňa 28.07.2013 v zmysle Dodatku č. 1
01 639,52 EUR
k Zmluve o finančnej výpomoci zo dňa 03.01.2014; Dodatku č. 2 k Zmluve 639,52 EUR
o finančnej výpomoci zo dňa 02.01.2015
so
01 881,54 EUR
Zmluva o finančnej výpomoci zo dňa 27.05.2014
881,54 EUR
so
01 2 870,12 EUR

Zmluva o finančnej výpomoci zo dňa 02.02.2015

2 870,12 EUR

so
01 1 660,00 EUR

Zmluva o finančnej výpomoci zo dňa 05.11.2015

1 660,00 EUR

LawService Recovery, k.s., správca

K011932
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Josuno s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pilárikova 5, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 682 179
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/61/2015 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/61/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

ZÁPISNICA

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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zo zasadnutia prvej schôdze veriteľov úpadcu Josuno s.r.o., v konkurze
so sídlom: Pilárikova 5, 811 03 Bratislava, IČO: 36 682 179

Obchodné meno úpadcu:

Josuno s.r.o., v konkurze

Sídlo úpadcu:

Pilárikova 5, 811 03 Bratislava

IČO úpadcu:

36 682 179

Sp.zn. správcovského spisu:

6K/61/2015 S1514

Sp.zn. súdneho spisu:

6K/61/2015

Správca:

BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., zast. JUDr. Ing. Michal Žiaran

Dátum konania:

17. mája 2016

Miesto konania:

Kancelária správcu, Špitálska 10, 811 08 Bratislava

Sídlo správcu:

Špitálska 10, 811 08 Bratislava

Čas konania:

13.00 hod.

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie a prezentácia
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze veriteľov
Voľba veriteľského výboru
Rozhodovanie o výmene správcu
Rôzne

Pred otvorením schôdze prebehla prezentácia prítomných veriteľov, pričom prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú
súčasť tejto zápisnice.
Schôdzi predsedal jej zvolávateľ – správca úpadcu.
1 – Otvorenie a prezentácia
Správca úpadcu privítal veriteľov prítomných na prvej schôdzi veriteľov a skonštatoval, že veritelia boli zákonným
spôsobom oboznámení s dátumom, časom, miestom konania a programom prvej schôdze veriteľov, a to
zverejnením oznamu o zvolaní schôdze veriteľov uverejneným v Obchodnom vestníku č. 59/2016 zo dňa 29. marca
2016 v časti Konkurzy a reštrukturalizácie pod K006742.
Správca po vyhotovení prezenčnej listiny skonštatoval, že sú celkovo prítomní šiesti veritelia, z toho piati veritelia
oprávnení na schôdzi hlasovať s počtom hlasov oprávnených veriteľov 7.918.026. Predseda schôdze skonštatoval,
že schôdza veriteľov je v zmysle ust. § 35 ods. 3 ZKR uznášaniaschopná, keďže na schôdzi je prítomný aspoň
jeden veriteľ oprávnený hlasovať.
2 – Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze veriteľov
Správca oboznámil prítomných veriteľov o vykonaných činnostiach a úkonoch odo dňa vyhlásenia konkurzu do
konania prvej schôdze veriteľov, ktoré sa týkali zisťovania majetku úpadcu a jeho zabezpečovania, záväzkov
úpadcu, prihlásených pohľadávok, zistených a popretých pohľadávkach, úkonoch pri ktorých možno predpokladať
odporovateľnosť a iných úkonoch súvisiacich so správou majetku úpadcu v priebehu konkurzného konania
s poukazom na písomné správy podávané správcom v danej konkurznej veci na Okresný súd Bratislava I.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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3 – Voľba veriteľského výboru
Predseda schôdze podľa ust. § 37 ods. 1 v spojení s ust. § 35 ods. 3 in fine ZoKR informoval prítomných veriteľov o
zákonnej úprave spôsobu voľby veriteľského výboru. Schôdze sa zúčastnili piati nezabezpečený veritelia
s oprávnením hlasovať s počtom hlasov 7.918.026, z toho nadpolovičná väčšina hlasov je 3.959.013.
Predseda schôdze veriteľov navrhol za 1. člena veriteľského výboru: Croatia Investment Beteiligungs GmbH, FN:
320214 d, Lendgasse 12, 6060 Hall in Tirol, Rakúska republika.
Veriteľ Croatia Investment Beteiligungs GmbH, FN: 320214 d, Lendgasse 12, 6060 Hall in Tirol, Rakúska
republika sa vyjadril, že s tým, aby bol zvolený za zástupcu veriteľov súhlasí.
Hlasovanie:
Za: 6.016.347 hlasov
Proti: nikto
Zdržal sa: 1.901.679 hlasov
U Z N E S E N I E č. 1
Schôdza veriteľov zvolila za prvého člena veriteľského výboru: Croatia Investment Beteiligungs GmbH, FN:
320214 d, Lendgasse 12, 6060 Hall in Tirol, Rakúska republika.
Predseda schôdze veriteľov navrhol za 2. člena veriteľského výboru: MM Investment & Beteiligungs GmbH, FN
356430 m, Lendgasse 12, 6060 Hall in Tirol, Rakúska republika.
Veriteľ MM Investment & Beteiligungs GmbH, FN 356430 m, Lendgasse 12, 6060 Hall in Tirol, Rakúska republika
sa vyjadril, že s tým, aby bol zvolený za zástupcu veriteľov súhlasí.
Hlasovanie:
Za: 6.016.347 hlasov
Proti: nikto
Zdržal sa: 1.901.679 hlasov
U Z N E S E N I E č. 2
Schôdza veriteľov zvolila za druhého člena veriteľského výboru: MM Investment & Beteiligungs GmbH, FN
356430 m, Lendgasse 12, 6060 Hall in Tirol, Rakúska republika.
Predseda schôdze veriteľov navrhol za 3. člena veriteľského výboru: Dipl. Ing. Thomas Oberhofer, nar. 29.
decembra 1959, Feldberg 18, 6341 Ebbs, Rakúska republika.
Veriteľ Dipl. Ing. Thomas Oberhofer, nar. 29. decembra 1959, Feldberg 18, 6341 Ebbs, Rakúska republika sa
vyjadril, že s tým, aby bol zvolený za zástupcu veriteľov súhlasí.
Hlasovanie:
Za: 6.016.347 hlasov
Proti: nikto
Zdržal sa: 1.901.679 hlasov
U Z N E S E N I E č. 3

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Schôdza veriteľov zvolila za tretieho člena veriteľského výboru: Dipl. Ing. Thomas Oberhofer, nar. 29.
decembra 1959, Feldberg 18, 6341 Ebbs, Rakúska republika.
Predseda schôdze veriteľov navrhol za 4. člena veriteľského výboru: FMTG Financial Services GmbH, FN 304170
i, Columbusplatz 7-8, 1100 Wien, Rakúska republika.
Veriteľ FMTG Financial Services GmbH, FN 304170 i, Columbusplatz 7-8, 1100 Wien, Rakúska republika sa
vyjadril, že s tým, aby bol zvolený za zástupcu veriteľov súhlasí.
Hlasovanie:
Za: 1.647.996 hlasov
Proti: nikto
Zdržal sa: 6.270.030 hlasov
Správca konštatuje, že FMTG Financial Services GmbH, FN 304170 i, Columbusplatz 7-8, 1100 Wien, Rakúska
republika za člena veriteľského výboru zvolený nebol.
Predseda schôdze veriteľov navrhol za 4. člena veriteľského výboru: STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s.r.o., IČO:
36 231 371, Z. Kodálya 779/9, Galanta.
Veriteľ STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s.r.o., IČO: 36 231 371, Z. Kodálya 779/9, Galanta sa vyjadril, že s tým, aby
bol zvolený za zástupcu veriteľov súhlasí.
Hlasovanie:
Za: 253.683 hlasov
Proti: nikto
Zdržal sa: 7.664.343 hlasov
Správca konštatuje, že STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s.r.o., IČO: 36 231 371, Z. Kodálya 779/9, Galanta,
Rakúska republika za člena veriteľského výboru zvolený nebol.
Správca konštatuje, že veriteľský výbor bude trojčlenný. Správca zvoláva prvé zasadnutie veriteľského
výboru na 17. mája 2016 o 14.00 ho.
4 – Rozhodovanie o výmene správcu
Predseda schôdze poučil prítomných veriteľov podľa ust. § 36 ods. 1 a 2 ZKR v platnom znení.
Predseda schôdze v súlade s ust. § 36 ZKR v platnom znení vyzval prítomných veriteľov oprávnených na schôdzi
hlasovať, aby podali návrhy na výmenu správcu.
Predstúpil veriteľ Croatia Investment Beteiligungs GmbH, FN: 320214 d, Lendgasse 12, 6060 Hall in Tirol,
Rakúska republika, ktorý navrhol výmenu doterajšieho správcu za nového správcu, a síce: JUDr. Ján Polomský,
nar. 31. júla 1981, so sídlom kancelárie Hlohová 10, 821 07 Bratislava (S1383).
Veriteľ Croatia Investment Beteiligungs GmbH, FN: 320214 d, Lendgasse 12, 6060 Hall in Tirol, Rakúska
republika uvádza, že JUDr. Ján Polomský so zvolením za správcu predbežne súhlasil.
Hlasovanie:
Za: 6.016.347 hlasov
Proti: nikto

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zdržal sa: 1.901.679 hlasov
U Z N E S E N I E č. 4
Schôdza veriteľov schválila návrh na nového správcu, ktorým bude: JUDr. Ján Polomský, nar. 31. júla 1981,
so sídlom kancelárie Hlohová 10, 821 07 Bratislava (S1383).
5 – Rôzne
Predseda schôdze poučil prítomných veriteľov podľa ust. § 35 ods. 6 ZKR v platnom znení o možnosti podať proti
uzneseniam prijatým na tejto schôdzi veriteľov námietky.
Prítomní veritelia proti uzneseniam prijatým na tejto schôdzi námietky neuplatnili.
Vzhľadom na skutočnosť, že program schôdze bol vyčerpaný, správca poďakoval prítomným veriteľom za účasť a
schôdzu ukončil.
Zápisnica skončená a podpísaná o 13:45 hod.

.....................................................
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
SPRÁVCA (č. S1514)
zast. JUDr. Ing. Michal Žiaran

K011933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Josuno s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pilárikova 5, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 682 179
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/61/2015 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/61/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia prvého veriteľského výboru schôdze veriteľov úpadcu Josuno s.r.o., v konkurze
so sídlom: Pilárikova 5, 811 03 Bratislava, IČO: 36 682 179

Obchodné meno úpadcu:

Josuno s.r.o., v konkurze

Sídlo úpadcu:

Pilárikova 5, 811 03 Bratislava

IČO úpadcu:

36 682 179

Sp.zn. správcovského spisu:

6K/61/2015 S1514

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6K/61/2015
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., zast. JUDr. Ing. Michal Žiaran

Dátum konania:

17. mája 2016

Miesto konania:

Kancelária správcu, Špitálska 10, 811 08 Bratislava

Sídlo správcu:

Špitálska 10, 811 08 Bratislava

Čas konania:

14.00 hod.

Prítomní:
Croatia Investment Beteiligungs GmbH, FN: 320214 d, Lendgasse 12, 6060 Hall in Tirol, Rakúska republika
MM Investment & Beteiligungs GmbH, FN 356430 m, Lendgasse 12, 6060 Hall in Tirol, Rakúska republika
Dipl. Ing. Thomas Oberhofer, nar. 29. decembra 1959, Feldberg 18, 6341 Ebbs, Rakúska republika
Správca
Program:
1. Voľba predsedu veriteľského výboru
Všetci traja členovia veriteľského výboru zhodne navrhli za predsedu veriteľského výboru: Croatia Investment
Beteiligungs GmbH, FN: 320214 d, Lendgasse 12, 6060 Hall in Tirol, Rakúska republika.
Hlasovanie:
Za: 3 veritelia
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Veriteľský výbor zvolil za predsedu veriteľského výboru: Croatia Investment Beteiligungs GmbH, FN:
320214 d, Lendgasse 12, 6060 Hall in Tirol, Rakúska republika.
Zápisnica skončená a podpísaná o 14:15 hod.
Croatia Investment Beteiligungs GmbH

BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s. SPRÁVCA (č.
S1514)
zast. JUDr. Ing. Michal Žiaran

K011934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PZ TRADE s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierové nám. 38/38, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 310 191
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 29K/49/2012 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/49/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín sp.zn. 29K/49/2012-195 zo dňa 27.1.2016 súd odvolal z funkcie správcu
Mgr. Lukáša Rodera so sídlom kancelárie I. Olbrachta 900/6, Trenčín, značka správcu S1600.
Uznesením Okresného súdu Trečín sp.zn. 29K/49/2012-203 zo dňa 2.3.2016 súd ustanovil do funkcie správcu
JUDr. Jána Súkeníka so sídlom kancelárie Stred 60/55 Považská Bystrica.
Správca JUDr. Ján Súkeník so sídlom kancelárie: Stred 60/55 Považská Bystrica oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Stred 60/55 Považská Bystrica a to počas
pracovných dní nasledovne: od 8,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod.
Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese sídla, e-mailom:
j.sukenik@mail.t-com.sk alebo telefonicky na čísle tel.: 042/4321663, resp. č. mob. tel.: 0915 871 028.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K011935
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Rovenský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 12/23, 900 26 Slovenský Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1982
Obchodné meno správcu:
MK Recovery,k.s.
Sídlo správcu:
Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/53/2014 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/53/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhlásenie ponukového konania č. 3 na predaj majetku úpadcu – IV. kolo
Vyhlasovateľ MK Recovery, k.s., správca úpadcu Marek Rovenský, tvvale bytom: Hlavná 12/23, 900 26 Slovenský
Grob (ďalej len „úpadca“) týmto v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov vyhlasuje IV. kolo
ponukového konania č. 3 na predaj majetku úpadcu, ktorým je hnuteľná vec, obývacia stena – súpisová
položka č. 8 (ďalej len „Predmet ponuky“); predmetný súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 225/2015, zo
dňa 24.11.2015.
Predmet ponuky bude speňažený v zmysle Podmienok ponukového konania za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu;
v prípade, ak dôjde k stretu najvyšších ponúk rovnakej hodnoty, prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi
doručená ako prvá. Minimálna ponúkaná kúpna cena pre toto kolo speňažovania nie je určená.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení
ponukového konania v Obchodnom vestníku (pozn. za prvý deň lehoty sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku). Písomnú ponuku je možné doručiť poštou alebo aj osobne (a to po
predošlej dohode do 17:00 hod. posledného dňa lehoty) v zalepenej uzavretej obálke na adresu: MK Recovery, k.s.,
Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava s označením: “Ponukové konanie č.3, 2K/53/2014 – IV. kolo - neotvárať.“
Obhliadka Predmetu ponuky je možná počas prvých 10 dní lehoty na predkladanie ponúk v bydlisku úpadcu; neskôr
len na základe dohody. Kontaktná osoba na obhliadku: JUDr. Marianna Kuchtová - telefonický kontakt: 0903 424
213.
Podrobné Podmienky ponukového konania obdrží každý potenciálny záujemca emailom na základe jeho predošlej
žiadosti. Požiadať o zaslanie podmienok možno emailom na: spravca@kuchtova.sk resp. telefonicky na: 0903 424
213. Správca si ako vyhlasovateľ zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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213. Správca si ako vyhlasovateľ zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové
konanie zrušiť.
V Bratislave, dňa 18.05.2016
MK Recovery, k.s. - správca

K011936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Truck Center Košice s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topasová 52, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 661 980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/12/2013 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/12/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu Truck Center Košice s.r.o., Topasová 52, 040 11 Košice, IČO: 31 661
980, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 30K/12/2013 v súlade s ust. § 34 ods. 2 zák.
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) vzhľadom na zánik postavenia účastníka konkurzného konania veriteľa Leasing
Slovenskej sporiteľne, a.s. podľa § 27 ods. 1 písm. a) ZKR a s tým spojený zánik členstva vo veriteľskom výbore
veriteľa podľa 37 ods. 3 ZKR zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 17.06.2016 o 11.00
hod. v zasadacej miestnosti budovy ASTON BUILDING, na adrese Werferova 1, 040 11 Košice. Prezentácia
veriteľov sa uskutoční od 10.30 hod.
Programom ďalšej schôdze veriteľov je:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Voľba nových členov veriteľského výboru podľa § 37 ods. 3 ZKR
3. Záver schôdze
Pri prezentácii sa prítomní preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra a
plnou mocou, resp. poverením na zastupovanie.
V Košiciach, dňa 18.05.2016
JUDr. Ján Bodnár, správca

K011937
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:
Súpis všeobecnej podstaty

AKTUALIZÁCIA SÚPISOVEJ ZLOŽKY MAJETKU ZO SÚPISU MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Ing. Pavol Korytár, ako správca konkurznej podstaty úpadcu AQUATING, spol. s.r.o. v konkurze, so sídlom
Hviezdoslavova 7, 971 01 Trnava, IČO: 36 221 953 v zmysle ust. § 76 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"):

aktualizáciou vymazáva zo súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu nasledujúce majetkové hodnoty:

súpisovú položku č. 7
peňažná pohľadávka v celkovej sume 11.441,31 EUR
právny dôvod vzniku: faktúra č. 1100083, 1100089, 1100114
dlžník: Keraming a.s., Jesenského 2829, Trenčín 911 01, IČO: 31 431 968
súpisová hodnota: 11.441,31 EUR

Dôvod výmazu súpisovej zložky majetku zo súpisu: pohľadávka bola uhradená pred vyhlásením konkurzu

súpisovú položku č. 8
peňažná pohľadávka v celkovej sume 9.247,20 EUR
právny dôvod vzniku faktúra č. 1500024, 1500025
dlžník: PSB, s.r.o., Hviezdoslavova 7, Trnava 917 01, IČO 45 549 613
súpisová hodnota: 9.247,20 EUR

Dôvod výmazu súpisovej zložky majetku zo súpisu: pohľadávka bola uhradená pred vyhlásením konkurzu

Deň výmazu súpisovej zložky majetku zo súpisu: 18.05.2016

K011938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Papp
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gudernova 289/1, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1975
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/73/2015/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I
31K/73/2015
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

HMG Recovery, k.s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina 41,
040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565,
v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: Štefan Papp, bytom:
Gudernova 289/1, 040 11 Košice, narodený: 12.06.1975 (ďalej aj ako len „Úpadca“), podľa ust. § 34 ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva schôdzu veriteľov Úpadcu, ktorá sa uskutoční dňa 04.07.2016 o 13.00 hod.
(prezentácia od 12.45 hod!), na adrese : Alžbetina 41, 040 01 Košice.

Predmetom schôdze veriteľov bude:

1. Otvorenie schôdze veriteľov,
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzu,
3. Rozhodovanie podľa ust. § 36 ZKR,
4. Voľba zástupcu veriteľov,
5. Rôzne, Záver.

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia sa pri prezentácii musia
preukázať dokladom totožnosti, prípadne výpisom z príslušného registra vedeného podľa osobitného predpisu,
zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou, resp. dokladom totožnosti a výpisom z
Obchodného registra SR.

V Košiciach, dňa 18.05.2016

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca úpadcu

K011939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BONAS Slovakia, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 88, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 316 644
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Plško
Sídlo správcu:
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/35/2015 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/35/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zápisnica
zo zasadnutia veriteľského výboru č. k. 40 K 35/2015
úpadca: BONAS Slovakia, s.r.o., M.R. Štefánika 88, 911 01 Trenčín, IČO: 36 316 644
Deň konania zasadnutia veriteľského výboru: 16.05.2016 o 12,00 hod – písomné hlasovanie
Prítomní:
1. predseda: Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava - písomné hlasovanie zo dňa 3.5.2016
2. člen: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava –písomné hlasovanie zo dňa 9.5.2016
3. člen: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava - písomné hlasovanie zo dňa
16.5.2016
Program:
1. Otvorenie
2. Hlasovanie o vylúčení motorových vozidiel zo súpisu majetku
3. Záver
ad 1) Otvorenie
V súlade s ust. §38 ods. 3 ZKR za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho
hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia
veriteľského výboru považujú za prítomných. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor je
uznášaniaschopný, nakoľko sú všetci traja členovia VV.
Správca zaslal emailom dňa 27.4.2016 predsedovi VV žiadosť s vylúčením súpisových zložiek majetku úpadcu
a požiadal VV o udelenie súhlasu s vylúčením uvedeného majetku vo všeobecnej podstate úpadcu zapísaného
v Obchodnom vestníku 16/2016 z 26.1.2016, súp. zložky 1., 3., 5., 6., 7., a 11.
V súlade s § 38 ods. 2) ZKR prvá veta je veriteľský výbor uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho členov a
v súlade s § 38 ods. 2) ZKR tretia veta, na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.
ad 2) Hlasovanie o vylúčení motorových vozidiel zo súpisu majetku
Slovenská konsolidačná, a.s. ako predseda VV zvolala emailom zo dňa 12.5.2016 hlasovanie veriteľského výboru a
zároveň požiadala ostatných členov veriteľského výboru, aby vyjadrili súhlas s vylúčením súpisových zložiek
majetku tak, ako navrhol vo svojej žiadosti správca. Predseda VV vyzval členov veriteľského výboru na hlasovanie
per rollam zaslaním hlasovania najneskôr do termínu 12.5.2016 do 14,00 hod na uvedenú emailovú adresu
predsedu VV. Následne dňa 12.5.2016 člen veriteľského výboru Všeobecná úverová banka, a.s. požiada emailom
o predĺženie lehoty na hlasovanie do 16.05.2016, do 12,00 hod, čo bolo predsedom VV následne odsúhlasené.
Výsledok hlasovania – Uznesenie č. 1:
ZA: 2
PROTI: 1
ZDRŽAL: 0
Uznesenie č. 1: prijaté. Veriteľským výborom bolo schválené nasledovné Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor v konkurznej veci č. k. 40 K 35/2015 úpadcu BONAS Slovakia, s.r.o. v konkurze, so sídlom M.R.
Štefánika 88, 911 01 Trenčín, IČO: 363 166 44 schválil vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty –
motorových vozidiel Škoda Forman 135 LS, TN817AY, TMBCEA300N0473873, Fiat, TN765 BG,
ZFA23000005567882, Fiat, TN041BC, ZFA23000005700827, Škoda, TN728BC, TMBPH16Y223540736, Škoda
Fabia, TN729BC, TMBPH16Y923541804, Volkswagen, TN053BR, WVWZZZ3BZWP093839 tak, ako je uvedené v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 23.05.2016

Fabia, TN729BC, TMBPH16Y923541804, Volkswagen, TN053BR, WVWZZZ3BZWP093839 tak, ako je uvedené v
žiadosti správcu zo dňa 27.4.2016, ktorá bola zaslaná emailom predsedovi veriteľského výboru dňa 27.4.2016.
Veriteľ a zároveň člen VV - Sociálna poisťovňa vyjadrila svojim hlasovaním nesúhlas s vylúčením majetku zo
súpisu majetku s uvedením dôvodu nesúhlasu, ktorý je prílohou k Zápisnici.
Ad 4) Záver
Program zasadnutia bol vyčerpaný. Predseda veriteľského výboru zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne
ju doručí správcovi a Okresnému súdu Trenčín.
Predseda VV zasadnutie VV ukončil.
Prílohy:
1. predseda: Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava - písomné hlasovanie zo dňa 3.5.2016
2. člen: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava –písomné hlasovanie zo dňa 9.5.2016
3. člen: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava - písomné hlasovanie zo dňa
16.5.2016
V Bratislave, dňa 16.05.2016
Zápisnicu vyhotovil: predseda veriteľského výboru - Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO:
35 776 005

K011940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Smutný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezová 3, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1972
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/38/2015 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/38/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zapísanie pohľadávky veriteľa do zoznamu pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty
KONRES k.s., správca úpadcu: Peter Smutný, bytom Brezová 3, 040 01 Košice - Juh, nar. 21.03.1972, týmto
v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že zapísal prihlásenú pohľadávku doručenú po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok veriteľa: Janette Köröši, bytom Komenského 10, 040 01
Košice – Staré Mesto, nar. 01.11.1969.
Celková suma pohľadávky prihlásenej pod por. č. 1 (v zozname pohľadávok zapísaná pod por. č. 22): 93.268,- €.

K011941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Mlynárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko II. 425/60, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Ďurove
Sídlo správcu:
Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: S 546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 82/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Ján Ďurove, zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S 546, sídlo kancelárie Martina
Rázusa 29, 984 01 Lučenec ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Andrea Mlynárová, Rúbanisko II. 425/60,
984 01 Lučenec v zmysle § 28 ods. 3 zák. č.7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje zapísanie
pohľadávky doručenej po základnej prihlasovacej lehoty veriteľa PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824
96 Bratislava, IČO : 35 792 752 vo výške 7.879,33 Eur do zoznamu pohľadávok, poradie : iná pohľadávka, právny
dôvod : nesplatená pohľadávka - Zmluva o revolvingovom úvere.
Lučenec 17.05.2016
JUDr. Ján Ďurove, správca

K011942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MVDr. Ľuboslav Jurovic
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štvrtok 16, 913 04 Štvrtok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/36/2015 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/36/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
I. Všeobecná časť konečného rozvrhu výťažku

A) Opis doterajšieho priebehu konkurzu
Uznesením Okresného súdu v Trenčíne sp. zn. 38K/36/2015-52 zo dňa 08.10.2015 bol dňom 16.10.2016
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Následne bol vykonaný súpis majetku, v ktorom boli do všeobecnej podstaty
zapísané tieto súpisové zložky:
č.:

Názov:

1.

Preddavok v zmysle § 21 ods. 3 ZKR
(Dlžník: OS TN)

2.

Peňažná hotovosť

3.

Príjem úpadcu (16.10.-31.10.2015)

4.

Súp. hodnota:

Speňaženie:

664,00 €

664,00 €

1 800,00 €

1 800,00 €

95,47 €

95,47 €

Príjem úpadcu (11/2015)

184,98 €

184,98 €

5.

Príjem úpadcu (12/2015)

184,98 €

184,98 €

6.

Príjem úpadcu (1/2016)

105,74 €

105,74 €

7.

Príjem úpadcu (2/2016)

105,74 €

105,74 €

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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105,74 €

SPOLU:

Deň vydania: 23.05.2016

105,74 €
3.246,65 €

Následne bol súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č. 234/2015 dňa 07.12.2015 a doplnený o ďalšie súpisové
zložky v OV č. 50/2016 dňa 14.03.2016 a v OV č. 70/2016 dňa 13.04.2016.
Dňa 26.10.2015 som vyzvala na poskytnutie súčinnosti tieto inštitúcie:
·
·
·
·
·
·

OR PZ, ODI Trenčín
Sociálna poisťovňa
Okresný úrad Trenčín, katastrálny odbor
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
ALIANZ- Slovenská poisťovňa, a.s.
Daňový úrad Trenčín

Všetky odpovede ohľadne majetku úpadcu boli s negatívnym výsledkom.
Úpadca počas celého konkurzu poskytoval potrebnú súčinnosť. Oznámil mi, že s manželkou majú zrušené
bezpodielové spoluvlastníctvo manželov za trvania manželstva. Stalo sa tak Rozsudkom Okresného súdu
v Trenčíne sp.zn. 15C/92/2010 právoplatným dňa 10.06.2010. Preto nebolo potrebné v konkurze vyporiadavať
majetok v BSM.
V základnej prihlasovacej lehote si uplatnili svoje pohľadávky títo veritelia:
Č.
1/P-2
2/S-5
3/S-3
4/U-4
5/S-1

Veriteľ
SR- Krajský súd v Bratislave
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Slovenská kancelária poisťovateľov

Prihl. suma
23 322,00
2 278,49
8 596,74
11 596,20
6 871,38

Uznaná suma
23 322,00
2 278,49
8 596,74
11 596,20
6 871,38

Dňa 30.12.2015 uplynula lehota na popieranie prihlásených pohľadávok. V tejto lehote nedoručil správcovi žiaden
veriteľ podnet na popretie pohľadávky. Úpadca dňa 28.12.2015 nahliadol do zoznamu pohľadávok, pričom nemal
k žiadnej pohľadávky námietky. Na základe toho a s prihliadnutím na listiny doručené správcovi spolu s prihláškami
boli všetky pohľadávky veriteľov uznané v celom rozsahu.
Dňa 15.01.2015 sa uskutočnila 1. schôdza veriteľov, ktorá bola riadne zvolaná prostredníctvom OV. Schôdze sa
nezúčastnil žiaden veriteľ. Ďalšia schôdza veriteľov bola zvolaná v OV č. 54/2016 dňa 18.03.2016. Schôdze
konanej dňa 08.04.2016 sa zúčastnil veriteľ UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. na základe PM
spoločnosť HMG LEGAL, s.r.o. (pôvodne HMG & PARTNERS, s.r.o.) na základe poverenia JUDr. Tomáš Štefko,
advokátsky koncipient, ktorý bol súčasne zvolený do funkcie zástupcu veriteľov.

V súčasnosti je speňažený všetok majetok úpadcu.
B) Celkový speňažený majetok tvoriaci všeobecnú podstatu:
1) preddavok
2) peňažná hotovosť
3) príjem úpadcu
4) kreditný úrok

664,00 €
1 800,00 €
782,65 €
0,06 €

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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Výťažok zo speňaženia spolu:

Deň vydania: 23.05.2016

3 246,71 €

C) Pohľadávky proti podstate (PPP) tvorili:
·
·
·

bankové poplatky
poštovné
kancelárske potreby

24,00 €
6,90 €
5,31 €

___________________________________________________________________________
Spolu:

36,21 €

D) Súdny poplatok

6,49 €

Odmena sa vypočíta ako rozdiel výťažku zo speňaženia po odpočítaní PPP a súdneho poplatku (pomerne
ku každej súpisovej zložke).
s.zl.:
Názov:
správcu:

výťažok

PPP+súd.popl.:

(bez kredit.úroku):

odm.
v%

v€
1.
Preddavok
32,76 €
2.
Peňažná hotovosť
17,76 €

664,00 €
1 800,00 €

3.
Príjem úpadcu 10/15
4,71 €

95,47 €

4.
9,13 €

Príjem úpadcu 11/2015

184,98 €

5.

Príjem úpadcu 12/2015

184,98 €

8,73 €
23,67 €

5%
1%

1,25 €
2,44 €

5%
5%

2,44 €

5%

9,13 €
6.

Príjem úpadcu 01/2016

105,74 €

1,39 €

5%

5,22 €

7.

Príjem úpadcu 02/2016

105,74 €

1,39 €

5%

5,22 €

8.

Príjem úpadcu 03/2016

105,74 €

1,39 €

5%

5,22 €

Spolu:
89,15 €

3 246,65 €

42,70 €

E) Odmena správcu :
- paušálna odmena
- zo speňaženia

663,88 €
89,15 €

F) Budúce výdavky
V zmysle § 98 ods. 2 ZKR je potrebné ponechať na uspokojenie budúcich pohľadávok proti podstate sumu 12,00 € (
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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Deň vydania: 23.05.2016

V zmysle § 98 ods. 2 ZKR je potrebné ponechať na uspokojenie budúcich pohľadávok proti podstate sumu 12,00 € (
bankové poplatky 2 x 6,00 € za 05,/2016, 06/201).

K rozdeleniu pre nezabezpečených veriteľov je určená suma po odpočítaní pohľadávok proti podstate
priradených k jednotlivým súpisovým zložkám majetku, súdneho poplatku, odmeny správcu a budúcich výdavkov
súvisiacich so zrušením konkurzu.
3 246,71 € - (36,21 € + 6,49 € + 663,88 € + 89,15 € + 12,00 €) = 2.438,98 €

I.

Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené jednotlivé súpisové zložky majetku, ku ktorým sú priradené výťažky
získané speňažením a pomerná časť pohľadávok proti podstate (PPP) vrátane odmeny správcu, súdneho poplatku
a budúcich výdavkov. Zoznam PPP sa nachádza v správcovskom spise. V poslednom stĺpci je vypočítaný výťažok,
ktorý vznikol ako rozdiel medzi výťažkom zo speňaženia a priradenými pohľadávkami proti podstate vrátane
odmeny správcu, súdneho poplatku a budúcich výdavkov.
s.zl.:
názov:
výťažok :
1.

Preddavok
477,07 €

2.
Peňažná hotovosť
1 221,45 €
3.

Príjem úpadcu 04/2014
6,36 €

výťažok:

výdavky:

664,00 €

165,18 €

1 800,00 €

447,81 €

95,47 €

23,67 €

4.

Príjem úpadcu 05/2014
37,92 €

5.

Príjem úpadcu 06/2014
37,92 €

184,98 €

46,04 €

6.

Príjem úpadcu 07/2014
37,92 €

105,74 €

26,33 €

7.

Príjem úpadcu 08/2014
37,92 €

105,74 €

26,33 €

8.

Príjem úpadcu 09/2014
37,92 €

105,74 €

26,33 €

12.
0,06 €
Spolu:
438,98 €

Kreditný úrok

čistý

184,98 €

46,04 €

0,06 €
3 246,71 €

807,73 €

Suma určená na rozdelenie pre veriteľov v konečnom rozvrhu je 2.438,98 €.

Konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Č. Veriteľ
1 SR- Krajský súd v Bratislave
2 Union zdravotná poisťovňa, a.s.
3
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
4
5

Deň vydania: 23.05.2016

Zistená pohľadávka
23 322,00 €
2 278,49 €

%
44,28
4,33

Uspokojenie veriteľov
1 079,98 €
105,61 €

8 596,74 €

16,32

398,04 €

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

11 596,20 €

22,02

537,06 €

Slovenská kancelária poisťovateľov
SPOLU:

6 871,38 €
52 664,81 €

13,05
100

318,29 €
2.438,98 €

Konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu 3 246,71 €
Celková suma pohľadávok proti podstate 807,73 €
Poučenie:
Správca určuje zástupcovi veriteľov na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov lehotu 15 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

K011943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BONAS Slovakia, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 88, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 316 644
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Plško
Sídlo správcu:
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/35/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/35/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie majetku zo súpisu.
Mgr. Peter Plško, správca úpadcu BONAS Slovakia, s.r.o., v konkurze so sídlom M. R. Štefánika 88, 911 01
Trenčín, IČO: 36 316 644, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín oddiel: Sro, vložka č.:
12463/R v súlade s § 81 ods. 1/ Zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
po predchádzajúcom súhlase veriteľského výboru vylučuje týmto zo súpisu tieto súpisové zložky majetku:
P.č. Názov, popis súpisovej zložky majetku

Súpis.
hodnota €

Dátum a právny dôvod
zapísania
Približny rok Opotrebovanosť/
výr.
umiestnenie

A. Hnuteľné veci
1.

Škoda Forman 135 LS, TN817AY,
0,TMBCEA300N0473873, osobné

03.12.2015,
ods. 1 písm. a)

§

67

3.

Fiat, TN765 BG, ZFA23000005567882, nákl.0,-

03.12.2015,
ods. 1 písm. a)

§

67

5.

Fiat, TN041BC, ZFA23000005700827, nákl. 0,-

03.12.2015,
ods. 1 písm. a)

§

67

Škoda, TN728BC, TMBPH16Y223540736,

03.12.2015,

§

67

6.

Poznámka

0,-

2001

v premávke/ neznáme

2005

v premávke/ neznáme

2002

v premávke/ neznáme

2002

v premávke/ neznáme

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6.

Škoda, TN728BC, TMBPH16Y223540736,
0,osobné

03.12.2015,
ods. 1 písm. a)

§

67

7.

Škoda
Fabia,
TMBPH16Y923541804, osobné

0,-

03.12.2015,
ods. 1 písm. a)

§

67

11.

Volkswagen,
TN053BR,
0,WVWZZZ3BZWP093839, osobné

03.12.2015,
ods. 1 písm. a)

§

67

TN729BC,

Deň vydania: 23.05.2016

2002

v premávke/ neznáme

2002

v premávke/ neznáme

2005

v premávke/ neznáme

Mgr. Peter Plško, správca

K011944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Blažej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K ihrisku 10/6, 044 20 Malá Ida
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Kotus
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/27/2013 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/27/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

Všeobecná časť :

Uznesením Okresného súdu Košice I., č. k. : 31K/27/2013 zo dňa 16.09.2013 uverejnenom v Obchodnom vestníku
č. 183/2013 dňa 23.09.2013 bol na majetok dlžníka Dušan Blažej, nar. 07.06.1974, trvale bytom K ihrisku č.
10/6, 044 20 Malá Ida (ďalej len ,,úpadca“) dňom 24.09.2013 vyhlásený konkurz a súd uznal konkurz za malý. Za
správcu bola ustanovená spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie
Južná trieda 48, 040 01 Košice (ďalej len „prvý správca“).

Uznesením Okresného súdu Košice I., č. k. 31K/27/2013 zo dňa 07.01.2014 uverejnenom v Obchodnom vestníku č.
9/2014 dňa 15.01.2014 bola z funkcie správcu odvolaná spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná,
k.s., so sídlom kancelárie Južná trieda 48, 040 01 Košice a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Vladimír
Kotus, so sídlom kancelárie Žižkova 6, 040 01 Košice (ďalej len „správca“).

·

Súpis majetku

Prvý správca na základe vlastných zistení a šetrení, na základe zoznamu majetku predloženého úpadcom
a poskytnutej súčinnosti tretích osôb dňa 27.09.2013 vyhotovil súpis majetku. Prvý správca v zmysle § 76 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
zmien a doplnkov (ďalej len „ZKR“) zverejnil v obchodnom vestníku súpis majetku. Tento bol publikovaný
v obchodnom vestníku č. 224/2013 dňa 20.11.2013.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V zmysle § 76 ods. 3 ZKR správca dňa 19.05.2014, dňa 03.03.2016, a dňa 31.03.2016 doplnil súpis majetku
všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky, a to iná majetková hodnota (zrážky zo mzdy úpadcu poskytovanej
zamestnávateľom v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou) a ďalej pohľadávka z účtu
alebo inej formy vkladu v banke. Uvedené aktualizácie boli zverejnené v obchodnom vestníku č. 97/2014 dňa
23.05.2014, v obchodnom vestníku č. 46/2016 dňa 08.03.2016 a v obchodnom vestníku č. 64/2016 dňa 05.04.2016.

Ďalej správca v zmysle § 76 ods. 3 ZKR dňa 12.11.2015 aktualizoval súpis majetku všeobecnej podstaty, a to tak,
že zo súpisu všeobecnej podstaty vyradil hnuteľnú vec, a to : osobné motorové vozidlo značky VOLVO 850; VIN:
YV1LS5502P2072353; ŠPZ: KE 788 DY, spoluvlastnícky podiel: 1/1, súpisová hodnota: 1 000,00 Eur z dôvodu, že
úpadca správcovi predložil doklad o jeho odovzdaní na zošrotovanie (spracovanie) zo dňa 30.09.2008, a to
v dôsledku dopravnej nehody, ktorá zapríčinila totálnu likvidáciu predmetného motorového vozidla. Predmetná
hnuteľná vec neexistuje a bola do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu prvým správcom zahrnutá omylom. Uvedená
aktualizácia bola zverejnená v obchodnom vestníku č. 221/2015 dňa 18.11.2015.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je súpis majetku nasledovný :

Všeobecná podstata :

Názov majetku patriaceho do podstaty
Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu v banke

Hodnota majetku v Eur
1 791,82

Iná majetková hodnota (príjmy úpadcu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR)

Poznámka

5 327,22
7 119,04

Spolu :

Majetok spolu : 7 119,04 Eur

·

Prihlášky veriteľov

V základnej prihlasovacej lehote správcovi doručilo svoje prihlášky 5 veriteľov v počte 14 prihlášok. Všetky doručené
prihlášky spĺňali základné náležitosti a preto ich prvý správca v zmysle
§ 31 ods. 1 ZKR zapísal do zoznamu
pohľadávok. Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty nebola doručená žiadna prihláška.

V zmysle § 31 ods. 3 ZKR prvý správca dňa 23.12.2013 doručil súdu jeden rovnopis zoznamu pohľadávok
s vyznačením zistených a popretých pohľadávok, a to v elektronickej podobe na dátovom nosiči CD – R vrátane
evidenčnej pomôcky. Počet veriteľov na prihlášky ktorých sa v konkurznom konaní prihliada je 5 s celkovým počtom
prihlášok 14.

Pohľadávky prihlásené celkom :

79 705,41 Eur

z toho :
- nezabezpečené pohľadávky (§ 28 ods. 1 ZKR) :

79 705,41 Eur

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

22

Obchodný vestník 98/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

- zabezpečené pohľadávky (§ 28 ods. 4 ZKR) :

Pohľadávky uznané celkom :

Deň vydania: 23.05.2016

0,00 Eur

79 705,41 Eur

a to v členení :
- nezabezpečené pohľadávky (§ 28 ods. 1 ZKR) :

79 705,41 Eur

- zabezpečené pohľadávky ( § 28 ods. 4 ZKR ) :

0,00 Eur

Okresný súd Košice I. uznesením č. k. : 31K/27/2013 - 235 zo dňa 13.04.2015 potvrdil prevod pohľadávok
z pôvodného veriteľa : Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava na
navrhovateľa : Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, (pohľadávka zapísaná v zozname
pohľadávok pod č. 14). Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.05.2015.

·

Schôdza veriteľov

Prvý správca v zmysle § 34 ods. 1 ZKR zverejnil v obchodnom vestníku oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov.
Uvedený oznam bol publikovaný v obchodnom vestníku č. 222/2013 dňa 18.11.2013.

Na schôdzi veriteľov, ktorá sa konala 30.12.2013 o 10.00 hodine v kancelárii prvého správcu, v priestoroch Južná
trieda 48, 040 01 Košice sa zúčastnil jeden veriteľ oprávnený na schôdzi hlasovať, a to Ing. Vladimil Podstránsky,
Kremnická 1711/44, 040 11 Košice.

Prítomný veriteľ na schôdzi veriteľov v zmysle § 36 ZKR navrhol odvolať prvého správcu a za nového správcu
navrhol JUDr. Vladimíra Kotusa, so sídlom kancelárie Žižkova 6, 040 01 Košice. Prítomný veriteľ hlasoval za
navrhnutého správcu. Týmto sa prvá schôdza veriteľov uzniesla na výmene prvého správcu a do funkcie nového
správcu ustanovila JUDr. Vladimíra Kotusa, so sídlom kancelárie Žižkova 6, 040 01 Košice.

Správca zverejnil v obchodnom vestníku oznámenie o zvolaní schôdze veriteľov. Oznam bol publikovaný v OV č.
39/2014 dňa 26.02.2014. Schôdza veriteľov sa konala dňa 17.03.2014 o 9.00 hod v kancelárii správcu na adrese:
Žižkova 6, 040 01 Košice, Slovenská republika (poschodie č. 3, č. dv. 33).

V zmysle § 107 ods. 2 ZKR: ,,v malom konkurze volí schôdza veriteľov namiesto veriteľského výboru jedného
zástupcu veriteľov.“

Uznesením prijatým schôdzou veriteľov bol dňa 17.03.2014 za zástupcu veriteľov v predmetnom konkurznom
konaní zvolený veriteľ č. 2 Ing. Vladimil Podstránsky, Kremnická 1711/44, 040 11 Košice, ktorý splnomocnil dňa
14.03.2014 Mgr. Štefana Jakaba, advokáta so sídlom Nerudova 14, 040 01 Košice na zastupovanie jeho osoby
v celom konkurznom konaní na majetok úpadcu ako zástupcu veriteľov.

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

Vzhľadom na skutočnosť, že úpadca nevlastnil žiadny hnuteľný ani nehnuteľný majetok, či iné majetkové práva,
správca nespeňažoval žiadny majetok úpadcu.

Ďalšie príjmy všeobecnej podstaty :

Prvý správca zmysle ustanovenia § 75 ods. 3 ZKR dňa 03.10.2013 písomne požiadal o súčinnosť Slovenskú
Dunajskú Konštrukčnú, a.s. , Dunajská 31, 811 08 Bratislava, a to aby časť mzdy úpadcu v akom môže byť
postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou vydala správcovi, a to tak, že počnúc mzdou, ktorá bude splatná
v najbližšom výplatnom termíne pod dni doručenia tejto žiadosti vydala správcovi a túto časť mzdy poukazovala na
účet úpadcu.

Ďalej správca zmysle ustanovenia § 75 ods. 3 ZKR dňa 11.12.2015 písomne požiadal o súčinnosť VAMEX a.s.,
Košice, Lubina 1, 040 12 Košice, a to aby časť mzdy úpadcu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou vydala správcovi, a to tak, že počnúc mzdou, ktorá bude splatná v najbližšom výplatnom termíne
pod dni doručenia tejto žiadosti vydala správcovi a túto časť mzdy poukazovala na účet úpadcu.Príjem zrážok zo
mzdy úpadcu bol v celkovej sume 5 327,22 Eur.
Okresný súd Košice I. uznesením č. k. : 31K/27/2013 zo dňa 22.07.2015 rozhodol o vrátení nespotrebovanej časti
preddavku v sume 3,37 Eur.

·

Pohľadávky proti podstate

Správca dňa 03.03.2016 v zmysle § 96 ods. 2 ZKR podal do obchodného vestníka na zverejnenie oznámenie
o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh všeobecnej podstaty. Uvedený oznam bol
publikovaný v obchodnom vestníku č. 46/2016 dňa 08.03.2016. V zákonom stanovenej lehote nebola podaná
u správcu žiadna námietka poradia pohľadávky proti podstate. Pohľadávky proti podstate (príloha č. 1 až 10)
uplatnené u správcu sú v celkovej sume 1 869,57 Eur.
V uvedených pohľadávkach nie je zahrnutá odmena správcov zo speňažovania majetku všeobecnej podstaty
a súdny poplatok.

·

Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom

Vzhľadom na skutočnosť, že všetky prihlásené pohľadávky veriteľov boli správcom zistené a nie sú sporné, správca
preto neeviduje žiadne spory vyvolané a súvisiace s konkurzom.

Rozvrhová časť :

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/ Príjmy všeobecnej podstaty za obdobie od 24.09.2013 do 16.05.2016 :

a/ Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu v banke

1 791,82 Eur

b/ Zrážky zo mzdy úpadcu v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou

5 327,22 Eur

c/ vrátenie nespotrebovanej časti preddavku

3,37 Eur

Príjmy všeobecnej podstaty spolu :

7 122,41 Eur

2/ Výdavky všeobecnej podstaty za obdobie od 24.09.2013 do 16.05.2016 :

a/ Pohľadávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu v súvislosti
so správou a speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
pripadajúce

na

všeobecnú

podstatu

§

87

ods.

1

ZKR

(príloha

č.

11

)

1 869,57Eur

b/ Odmena správcov z výťažku všeobecnej podstaty
Vyhl. MS SR č. 665/2005 Z. z. (príloha č. 12)
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

135,82 Eur

JUDr. Vladimír Kotus

183,82 Eur

c/ Súdny poplatok podľa položky č. 5 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 0,2 % z výťažku
zahrnutého do konečného rozvrhu zo všeobecnej podstaty (príloha č. 13)

Výdavky všeobecnej podstaty spolu :

14,24 Eur

2 203,45 Eur

3/ Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Príjmy všeobecnej podstaty od 24.09.2013 do 16.05.2016 :

7 122,41 Eur

Výdavky všeobecnej podstaty od 24.09.2013 do 16.05.2016 :

2 203,45 Eur

Pre konečný rozvrh nezabezpečených veriteľov ostáva:
4 918,96 Eur

Na základe vyššie uvedených skutočností správca konštatuje, že suma 4 918,96 Eur určená pre konečný rozvrh
nezabezpečených veriteľov bude pomerným spôsobom rozpočítaná koeficientom, a to :

suma čistého výťažku

4 918,96

---------------------------------- = ---------------- = 0,06171425502 x zistená suma (príloha č. 14)
pohľadávky zistené celkom

79 705,41

V súlade s ustanovením § 101 ods. 1 ZKR správca zástupcovi veriteľov určuje lehotu na schválenie návrhu
konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov 15 kalendárnych dní od dňa jeho zverejnenia
v obchodnom vestníku.
Pohľadávky proti všeobecnej podstate (v Eur) v zmysle § 87 ods. 1 ZKR za obdobie od 24.09.2013 do
16.05.2016
____________________________________________________________________________________________
_

Cestovné
Poštovné
Paušálna odmena správcu
Vklad na účet (správca pri otvorení účtu)
Poplatky za vedenie účtu a transakcie
Mzda úpadcu v rozsahu v akom nemôže byťpostihnutá výkonom rozhodnutia
Nákup kancelárskych potrieb
Spolu:

133,85
35,53
730,27
6,00
283,24
622,23
58,45
1 869,57

Výpočet odmeny správcov z výťažku všeobecnej podstaty v zmysle Vyhlášky MS SR 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.
___________________________________________________________________________________________

A./ Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. , Južná trieda 48, 040 01
Košice od 24.09.2013 do 15.01.2014 :

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Speňaženie inej peňažnej pohľadávky - zrážky zo mzdy úpadcu v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou v sume 2 263,62 Eur

Výpočet odmeny z výťažku v zmysle § 17 ods. 2 Vyhl. MS SR č. 665/2005 Z. z. :

2 263,62 x 5 % = 113,18 + 22,64 (20 % DPH) = 135,82 Eur

B./ JUDr. Vladimír Kotus, Žižkova 6, 040 01 Košice od 16.01.2014 do 16.05.2016 :

·

Speňaženie inej peňažnej pohľadávky - zrážky zo mzdy úpadcu v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou v sume 3 035,36 Eur

Výpočet odmeny z výťažku v zmysle § 17 ods. 2 Vyhl. MS SR č. 665/2005 Z. z. :

3 063,60 x 5 % = 153,18 + 30,64 (20 % DPH) = 183,82 Eur

C/ Odmena správcov spolu s DPH :

A + B = 135,82 + 183,82 = 319,64 Eur

Pozn. :

V zmysle ustanovenia § 10 Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak je správca alebo predbežný správca platiteľom dane z pridanej
hodnoty, jeho odmena podľa tejto vyhlášky sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty.

Výpočet súdneho poplatku podľa položky 5 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov
___________________________________________________________________________________________
Podľa položky č. 5 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa za
konkurzné konanie platí súdny poplatok vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu zo všeobecnej
podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výťažok zahrnutý do konečného rozvrhu všeobecnej podstaty : 7 122,41 Eur

Výpočet :

7 122,41 x 0,2 % = 14,24 Eur

Konečný rozvrh uspokojenia nezabezpečených veriteľov konkurznom konaní úpadcu Dušan Blažej, nar. 07.06.1974, K ihrisku č.
10/6, 052 01 044 20 Malá Ida, sp.zn. : 31K/27/2013

p.č. Veriteľ

Zápis pohľadávok
veriteľa v zozname
pohľadávok pod
poradovým číslom

Prihlásená Zistená
suma
suma

Koeficient
uspokojenia
veriteľa

Konečná suma
na uspokojenie
veriteľa

1

3370,66

3370,66

0,06171425502

208,02 €

1.

Home Credit Slovakia, a.s.
Teplická 7434/147, 921 01 Piešťany
IČO: 36 234 176

2.

Ing. Vladimil Podstránsky Kremnická 1711/44,
2-8
040 11 Košice

43402,76

43402,76 0,06171425502

2 678,57 €

3.

Poštová banka, a.s.,Dvořákovo nábrežie 4, 811
9
02 Bratislava, IČO: 31 340 890

14442,39

14442,39 0,06171425502

891,30 €

18343,52

18343,52 0,06171425502

1 132,06 €

4.

Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava, IČO: 00 686 930
10 - 13
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Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO : 35 776 005, (pôvodne
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.,
14
Mamateyova 17, 850 05, Bratislava, IČO: 35
937 874)

146,08

146,08

SPOLU:

79 705,41 €

79 705,41
€

Deň vydania: 23.05.2016

0,06171425502

9,02 €

4 918,96 €

JUDr. Vladimír Kotus, správca

K011945
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FERRZASTAV SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závodská cesta 3911/24, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 775 703
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 18R/1/2015 S 1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
18R/1/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie schváleného čiastkového rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej konkurznej podstaty
v konaní 18R/1/2015
Uznesením Okresného súdu v Žiline sp.zn. 18R/1/2015 zo dňa 23.11. 2015, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 228/ 2015 dňa 27.11.2015 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu FERZASTAV SK, s.r.o., so sídlom
Závodská cesta 3911/24, 010 01 Žilina, IČO: 36 775 703 a do funkcie správcu bola ustanovená JUDr. Eva
Plichtová, PhD., so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín.
Návrh čiastkového rozvrhu výťažku bol zverejnený v OV č. 80/2016 dňa 27.4.2016 . Na základe žiadosti
veriteľa RIVECO, s.r.o. Novozámocká 180, 947 03 Hurbanovo-Bohatá zo dňa 9.5.2016 o opravu chyby v písaní vo
zverejnenom návrhu rozvrhu výťažku uvedením nesprávnej výšky popretej pohľadávky, správca opravil chybu
a v zmysle tejto opravy bol dňa 10.5.2016 upravený návrh čiastkového rozvrhu výťažku zo speňaženia. Upravený
návrh čiastkového rozvrhu zo speňaženia bol opätovne predložený na schválenie veriteľskému výboru dňa
13.5.2016. Veriteľský výbor predložený návrh čiastkového rozvrhu schválil dňa 16.5.2016 .
V zmysle schváleného rozvrhu výťažku budú jednotliví veritelia uspokojení nasledovne:
Nezabezpečený veriteľ:
1.

PREFA-STAV, spol. s.r.o., Krušovská 2093, 955 01 Topoľčany, IČO: 34 102 507
Zistená suma: 6.042,19€
Uspokojenie: 1,529.58 €

2.

Replast spol. s.r.o., Uhoľná 4, 010 01 Žilina, IČO: 31 570 666
Zistená suma: 10.692,22 €
Uspokojenie: 2,706.73 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 23.05.2016

SEPS, a.s., Búdková cesta 33, 811 04 Bratislava, IČO: 35 686 413
Zistená suma: 53 118,07 €
Uspokojenie: 13,446.80 €

4.

RONDOM ZaZ, s.r.o., Cementárenská cesta 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 315 73 312
Zistená suma: 67.733,18€
Uspokojenie: 17,146.60 €

5.

GASPIPE, s.r.o., Novozámocká 180, Hurbanovo- Bohatá, IČO: 44 866 861
Zistená suma: 27. 728,38€
Uspokojenie: 7,019.42 €
Popretá suma: 132.109,59€ (suma na uspokojenie z čiastk. rozvrhu v depozite vo výške : 33,443.44 € )

6.

RIVECO, s.r.o., Novozámocká 180, Hurbanovo-Bohatá, IČO: 46 834 915
Zistená suma: 0€
Uspokojenie: 0€
Popretá suma: 60,932.57€ (z toho suma na uspokojenie z čiastk.rozvrhu v depozite vo výške: 15,425.03€

7.

TERRASTROJ spol. s.r.o., Vlčie Hrdlo 90/A, Bratislava, IČO: 00 643 581
Zistená suma: 1.365,71€
Uspokojenie: 345.73 €

8.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pob. Žilina, Hviezdoslavova 26, Žilina, IČO: 35 937 874
Zistená suma: 1.108,85€
Uspokojenie: 280.70€

9.

TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, bratislava, IČO: 36 383 074
Zistená suma: 16.996,44€
Uspokojenie: 4,302.64€

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 23.05.2016

Ing. Miroslav Dulínek- AUTODOPRAVA, Trenčians. Bohuslavice 268, IČO: 41 379 721
Zistená suma: 19.032,84€
Uspokojenie: 4,818.15 €

11.

DORYT SK, s.r.o., Rumunská 11, Košice, IČO: 36 586 269
Zistená suma: 208.124,22€
Uspokojenie: 52 686.49 €

12.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, Žilina, IČO: 36 672 297
Zistená suma: 130,64€
Uspokojenie: 33.07 €

13.

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, ul. 29. Augusta 8-10, Bratislava, IČO: 30 807 484
Zistená suma: 3.130.78
Uspokojenie: 792.55 €

14.

Doprastav, a.s., Drieňová 27, bratislava, IČO: 31 333 320
Zistená suma: 115.92€
Uspokojenie: 29.35 €

15.

AZ CAR, s.r.o., Varín 1052, IČO: 36 417 688
Zistená suma: 6.465.56€
Uspokojenie: 1,636.75 €

16.

VUB leasing a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 318 045
Zistená suma: 22.276,92€
Uspokojenie: 5,639.39 €

19.

Prox Industry s.r.o., M.R.Štefánika 71, Žilina, IČO: 36 757 675
Zistená suma: 0€

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 23.05.2016

Uspokojenie: 0€
Popretá suma:176.367.-€(z toho suma na uspokojenie z čiastk. rozvrhu v depozite vo výške: 44,647.17€

20.

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., 1 mája Trenčín, IČO: 36 306 410
Zistená suma: 55.233,28€
Uspokojenie: 13,982.26 €

21.

Gawaplast Slovakia, s.r.o., Záruby 1, Bratislava, IČO: 35 896 051
Zistená suma: 35.457,27€
Uspokojenie: 8,975.98 €

22.

Euro Continental Building, a.s., zamarovská 37/200, Trenčín, IČO: 46 410376
Zistená suma: 8.922,66€
Uspokojenie: 2,258.76 €

23.

VUB, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155
Zistená suma: 83.892,23€
Uspokojenie: 21,237.25 €

24.

RAMIRENT spol. s.r.o., Opletalova 65, Bratislava, IČO: 17 321 484
Zistená suma: 5. 013,56€
Uspokojenie: 1,269.18 €

25.

Ing. Marián Bednár, inovecká 1137/6, Trenčín,
Zistená suma: 583,25€
Uspokojenie: 147.65 €

26.

VÁHOSTAV –SK – PREFA, s.r.o., Horný hričov, IČO: 36 400 653
Zistená suma: 416,74€

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 23.05.2016

Uspokojenie: 105.50 €

27.

ASKAM s.r.o., závodská cesta 3911/24, Žilina, IČO: 43 874 037
Zistená suma: 33.410,14€
Uspokojenie : 8,457.75 €

28.

MRA Betón, s.r.o., Sverepec 365, Považská Bystrica, IČO: 44 794 819
Zistená suma: 8.422,24€
Uspokojenie: 2,132.08 €

30.

RICos, s.r.o. Švermova 2, Vrútky, IČO: , IČO: 00 152 781
Zistená suma: 1.265,94€
Uspokojenie: 320.47 €

31.

ULMA Constructions SK, s.r.o., Bojnická 20, Bratislava, IČO: 31 354 718
Zistená suma: 31.564,14€
Uspokojenie: 7,990.44 €

32.

GEOSTAV SLOVAKIA, s.r.o., Továrenská 44, Dubnica Nad Váhom, IČO: 36 403 202
Zistená suma: 152.127,54€
Uspokojenie: 38,510.97 €

Správca týmto poučuje veriteľov, že podľa § 96 ods.7 posledná veta ZoKR „ Náklady uspokojenia
pohľadávky znáša veriteľ sám.“
Týmto zároveň žiadam veriteľov aby v lehote 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia zaslali na adresu správcu
plichtova.pravo@gmail.com bankové spojenie - číslo účtu (príp. variabilný symbol), na ktorý žiadajú vyplatiť
prislúchajúcu časť výťazku podľa schváleného čiastkového rozvrhu výťažku.

JUDr. Eva Plichtová, PhD., 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

33

Obchodný vestník 98/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.05.2016

K011946
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Jakubis
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Perecká 14, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8. 9. 1953
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: 32K/62/2015 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/62/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
Správca: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, značka správcu S1220, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra, oznamuje, že v konkurznom konaní vedenom vo veci úpadcu: Ladislav Jakubis, nar. 8. 9. 1953, bytom
Perecká 14, 934 05 Levice, mu bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok veriteľa: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., IČO: 35 792 752, Pribinova 25, 824 96
Bratislava, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávky v celkových sumách 1 746,69 €, 1 805,61 €, 1 132,64 € a 1 170,85
€, ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok pod č. 14 - 17.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K011947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Dundeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Hrboltová 24, 034 01 Rybárpole, Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/13/2014/S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4k/13/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Deň vydania: 23.05.2016

OZNAM O ZAPÍSANÍ POHĽADÁVKY DO ZOZNAMU POHĽADÁVOK
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Janka Dundeková „v konkurze“, nar.: 15.12.1963, bytom: Nová Hrboltová 24, Rybárpole, Ružomberok, sp.zn.
správc.spisu: 4K/13/2014/S1448, najmä podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v z.n.p., týmto oznamujem, že som po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, zapísala dňa
17.05.2016 do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa:
- Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, doručená dňa 17.05.2016, celková
prihlásená suma pohľadávky 361,47 EUR.
V Žiline dňa 17.05.2016
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K011948
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:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu
pohľadávok
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca úpadcu AQUATING, spol. s r.o., so sídlom Hviezdoslavova 7, 917 01 Trnava, IČO:
36 221 953, v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamujem, že
dňa 18.05.2016 bola po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok zapísaná
nasledovná pohľadávka:
Veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2 , 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874
Dátum zápisu: 18.05.2016
Prihlásená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod nasledovným poradovým číslom v nasledovnej
prihlásenej celkovej sume pohľadávky:
Veriteľ

Prihlásená suma

Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod
číslom

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2 , 851 04 Bratislava, IČO:
8,40 EUR
35 937 874
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2 , 851 04 Bratislava, IČO:
29,04
35 937 874
EUR

230
231

K011949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Ondrejčák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Studenohorská 10, 841 03 Bratislava-Lamač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
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Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/13/2015 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/13/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca týmto vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu nižšie uvedenú súpisovú zložku majetku. Dôvodom
pre vylúčenie súpisovej zložky majetku je postup v zmysle ust. §93 ods.1 Zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a následné uplatnenie predkupného práva k spoluvlastníckemu podielu vo vlastníctve úpadcu
podľa ust. § 140 a 602 a nasl. Zák.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
Číslo súpisovej položky : 33
Typ súpisnej položky majetku : hnuteľná vec
Popis : motocykel BIKE, zelenej farby, EČV : BA869AI, kategória L3e, celková hmotnosť: 208
Spoluvlastnícky podiel : 1/2
Súpisová hodnota majetku (aj mena) : 5 000,- EUR
V Bratislave, dňa 18.05.2016
JUDr. Karol Kovár, správca

K011950
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MOST, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná Trieda 48, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 199 419
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Hadušovský
Sídlo správcu:
Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 30K/40/2015 S804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/40/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. František Hadušovský, správca podstaty úpadcu: MOST, s.r.o., so sídlom Južná trieda 48,040 01 Košice,
IČO: 36 199 419, zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 06. 07. 2016 o 10.00 hod. v kancelárii správcu JUDr.
Františka Hadušovského so sídlom: Akademika Hronca č. 3, 048 01 Rožňava. Program schôdze veriteľov: 1.
Prezentácia účastníkov - otvorenie 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania 3. Voľba veriteľského
výboru 4. Hlasovanie o odvolaní správcu 5. Záver. Prezentácia účastníkov konania bude od 9.45 - 10.00 hod. Pri
prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z OR nie starší ako tri mesiace. Zástupcovia
veriteľov sa preukážu splnomocnením, alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti. JUDr. František
Hadušovský, správca

K011951
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Fabián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 265/45, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1962
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Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY GROUP, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/20/2015 S1768
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/20/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate podľa §96 ods. 2 ZKR.
Správca úpadcu Miroslav Fabián, narodený 15.01.1962, trvale bytom: Vajanského 265/45, 901 01 Malacky, týmto v
súlade s §96 ods. 2 ZKR oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť
rozvrh všeobecnej podstaty. Dotknuté osoby sú oprávnené do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v
Obchodnom vestníku nahliadať do zostaveného zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate u správcu a v
uvedenej lehote namietať u správcu poradie pohľadávky proti podstate svojím podaním na predpísanom tlačive.
Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu
neprihliada.
V Bratislave, dňa 18.05.2016
INSOLVENCY GROUP, k.s., správca

K011952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Farkaš "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 882/28, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Martina Šufliarska
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K 16/2015 S1318
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 16/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: V zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. – časť mzdy za mesiac marec 2016 (zrážky zo mzdy úpadcu
v rozsahu v akom môžu byť postihnuté exekúciou)
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 35,40 €
Ing. Martina Šufliarska, SKP

K011953
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Michaela Hvizdošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 406/65, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31K/40/2015/S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/40/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
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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Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok.
JUDr. Gabriel Šoltés, správca úpadcu: Ing. Michaela Hvizdošová, nar. 18.06.1972, trvale bytom: Trieda SNP
406/65, 040 11 Košice v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I. pod sp. zn. 31K/40/2015, týmto v
súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňuje zápis prihlášky pohľadávky
do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote:
Poradové číslo pohľadávky: 4
Veriteľ: Ing. Roland Bušša, Mengusovská 6, Košice
Celková prihlásená suma: 29.552,45 EUR
V zmysle § 28 ods. 4 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.
JUDr. Gabriel Šoltés, správca S1763

K011954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislava Pučeglová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slivník 197, 076 12 Kuzmice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/1/2016 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/1/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
Súpisová zložka č. 1
Opis
Popis

Iná majetková hodnota
Nárok na vydanie výťažku zo speňaženia majetku úpadcu zapísaného v súpise majetku oddelenej podstaty ako
súpisová zložka č. 6 v konkurznom konaní úpadcu: Imrich Firkala, nar. 19.03.1985, trvale bytom Slivník 197, 076 12
Slivník; konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn.: 26K/52/2015; zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 44/2016 zo dňa 04.03.2016, K004876
16. mája 2016
§ 67 ods. 1 písm. a)

Deň zápisu
Dôvod zápisu
Spoluvlastnícky
1/1
podiel
Súpisová
hodnota
9 163,30 €
v mene euro
Zabezpečený veriteľ:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká
republika, IČO: 649 48 242, organizačná zložka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336
UniCredit Bank Slovakia a. s., IČO: 00 681 709, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava zanikla cezhraničným
zlúčením s UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, IČO: 64948242, zapísanou v
Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka B 3608, ktorá dňom 1.12.2013 zmenila
obchodné meno na UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a vykonáva bankové činnosti na území
Slovenskej republiky prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky,
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Po, vložka číslo: 2310/B. Tým prešli 1. decembrom 2013 na právneho nástupcu (Veriteľa) všetky práva a
Právny dôvod vzniku
povinnosti UniCredit Bank Slovakia a.s..
zabezpečovacieho
Pohľadávka vznikla na základe Zmluvy o úvere č.: EZY-MRL-00089981-2011-KOS2-IU zo dňa 22.08.2011 (ďalej len
práva
„Zmluva o úvere“), na základe ktorej veriteľ poskytol dlžníkovi/úpadcovi: Stanislava Pučeglová, nar.: 25.12.1987,
Slanec 193, 044 17 Slanec (ďalej len „Dlžník“) a spoludlžníkovi: Imrich Firkala, nar.: 19.03.1985, bytom: Seňa 557,
044 58 Seňa (ďalej len „Spoludlžník“), úver vo výške 33.000,- EUR, s konečnou splatnosťou do 360 mesiacov od
prvého čerpania Úveru (ďalej len „Úver“).
Záložné
právo
bolo
zriadené
Zmluvou
o
zriadení
záložného
práva
k
nehnuteľnosti
číslo:
EZY-MRL-00089981-2011-KOS2-IU/A zo dňa 22.08.2011 (ďalej len "Záložná zmluva"). Záložné právo vzniklo
zápisom v katastri nehnuteľností pod číslom V 1313/11 ako prvé v poradí.
Poradie
zabezpečovacieho
Prvé v poradí
Označenie veriteľa

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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zabezpečovacieho
Prvé v poradí
práva
Por. č. zabezpečenej
pohľadávky
4
v zozname
pohľadávok

Súpisová zložka č. 2
Opis
Popis

Iná majetková hodnota
Nárok na vydanie výťažku zo speňaženia majetku úpadcu zapísaného v súpise majetku oddelenej podstaty ako
súpisová zložka č. 4 v konkurznom konaní úpadcu: Imrich Firkala, nar. 19.03.1985, trvale bytom Slivník 197, 076 12
Slivník; konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn.: 26K/52/2015; zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 44/2016 zo dňa 04.03.2016, K004876
16. mája 2016
§ 67 ods. 1 písm. a)

Deň zápisu
Dôvod zápisu
Spoluvlastnícky
1/1
podiel
Súpisová
hodnota
2 194,15 €
v mene euro
Zabezpečený veriteľ:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká
republika, IČO: 649 48 242, organizačná zložka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336
UniCredit Bank Slovakia a. s., IČO: 00 681 709, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava zanikla cezhraničným
zlúčením s UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, IČO: 64948242, zapísanou v
Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka B 3608, ktorá dňom 1.12.2013 zmenila
obchodné meno na UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a vykonáva bankové činnosti na území
Slovenskej republiky prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky,
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Po, vložka číslo: 2310/B. Tým prešli 1. decembrom 2013 na právneho nástupcu (Veriteľa) všetky práva a
Právny dôvod vzniku
povinnosti UniCredit Bank Slovakia a.s..
zabezpečovacieho
Pohľadávka vznikla na základe Zmluvy o úvere č.: EZY-MRL-00089981-2011-KOS2-IU zo dňa 22.08.2011 (ďalej len
práva
„Zmluva o úvere“), na základe ktorej veriteľ poskytol dlžníkovi/úpadcovi: Stanislava Pučeglová, nar.: 25.12.1987,
Slanec 193, 044 17 Slanec (ďalej len „Dlžník“) a spoludlžníkovi: Imrich Firkala, nar.: 19.03.1985, bytom: Seňa 557,
044 58 Seňa (ďalej len „Spoludlžník“), úver vo výške 33.000,- EUR, s konečnou splatnosťou do 360 mesiacov od
prvého čerpania Úveru (ďalej len „Úver“).
Záložné
právo
bolo
zriadené
Zmluvou
o
zriadení
záložného
práva
k
nehnuteľnosti
číslo:
EZY-MRL-00089981-2011-KOS2-IU/A zo dňa 22.08.2011 (ďalej len "Záložná zmluva"). Záložné právo vzniklo
zápisom v katastri nehnuteľností pod číslom V 1313/11 ako prvé v poradí.
Poradie
zabezpečovacieho
Prvé v poradí
práva
Por. č. zabezpečenej
pohľadávky
4
v zozname
pohľadávok
Označenie veriteľa

Súpisová zložka č. 3
Opis
Popis

Iná majetková hodnota
Nárok na vydanie výťažku zo speňaženia majetku úpadcu zapísaného v súpise majetku oddelenej podstaty ako
súpisová zložka č. 5 v konkurznom konaní úpadcu: Imrich Firkala, nar. 19.03.1985, trvale bytom Slivník 197, 076 12
Slivník; konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn.: 26K/52/2015; zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 44/2016 zo dňa 04.03.2016, K004876
16. mája 2016
§ 67 ods. 1 písm. a)

Deň zápisu
Dôvod zápisu
Spoluvlastnícky
1/1
podiel
Súpisová
hodnota
3 817,30 €
v mene euro
Zabezpečený veriteľ:
Označenie veriteľa

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká
republika, IČO: 649 48 242, organizačná zložka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336

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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UniCredit Bank Slovakia a. s., IČO: 00 681 709, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava zanikla cezhraničným
zlúčením s UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, IČO: 64948242, zapísanou v
Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka B 3608, ktorá dňom 1.12.2013 zmenila
obchodné meno na UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a vykonáva bankové činnosti na území
Slovenskej republiky prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky,
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Po, vložka číslo: 2310/B. Tým prešli 1. decembrom 2013 na právneho nástupcu (Veriteľa) všetky práva a
Právny dôvod vzniku
povinnosti UniCredit Bank Slovakia a.s..
zabezpečovacieho
Pohľadávka vznikla na základe Zmluvy o úvere č.: EZY-MRL-00089981-2011-KOS2-IU zo dňa 22.08.2011 (ďalej len
práva
„Zmluva o úvere“), na základe ktorej veriteľ poskytol dlžníkovi/úpadcovi: Stanislava Pučeglová, nar.: 25.12.1987,
Slanec 193, 044 17 Slanec (ďalej len „Dlžník“) a spoludlžníkovi: Imrich Firkala, nar.: 19.03.1985, bytom: Seňa 557,
044 58 Seňa (ďalej len „Spoludlžník“), úver vo výške 33.000,- EUR, s konečnou splatnosťou do 360 mesiacov od
prvého čerpania Úveru (ďalej len „Úver“).
Záložné
právo
bolo
zriadené
Zmluvou
o
zriadení
záložného
práva
k
nehnuteľnosti
číslo:
EZY-MRL-00089981-2011-KOS2-IU/A zo dňa 22.08.2011 (ďalej len "Záložná zmluva"). Záložné právo vzniklo
zápisom v katastri nehnuteľností pod číslom V 1313/11 ako prvé v poradí.
Poradie
zabezpečovacieho
Prvé v poradí
práva
Por. č. zabezpečenej
pohľadávky
4
v zozname
pohľadávok

Košice dňa 16. mája 2016

Ing. Imrich Krupička, správca

K011955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Pinkavová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Gorazda 3002/1, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1982
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/39/2015 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/39/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LexCreditor k.s., správca úpadcu: Katarína Pinkavová, nar.15.01.1982, bytom Sv. Gorazda 3002/1, 905 01 Senica,
zvoláva v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 01.07.2016 o 10:30 hod. /prezentácia od 10:00 hod.
do10:30 hod./ na 1. poschodí v sídle správcu na adrese Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov /ust. §107 ods. 2 ZKR/
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Záver
Pri prezentácii veritelia - fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia - právnické osoby výpis z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

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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LexCreditor k.s.

K011956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drahomíra Rossák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 21, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1956
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/1/2016 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/1/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LexCreditor k.s., správca úpadcu: Drahomíra Rossák, nar. 21.06.1956, bytom Komenského 21, 010 01
Žilina, zvoláva v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 01.07.2016 o 11:30 hod. /prezentácia od
11:00 hod. do 11:30 hod./ na 1. poschodí v sídle správcu na adrese Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov /ust. §107 ods. 2 ZKR/
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Záver
Pri prezentácii veritelia - fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia - právnické osoby výpis z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
LexCreditor k.s.

K011957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Olahová v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osuské 264, 906 12 Osuské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/15/2016 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/15/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Ondreička, správca úpadcu: Zuzana Olahová, nar.: 06.10.1981, bytom: Osuské 264, 906 12 Osuské
podľa § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu
na ul. Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 09.00 do 12.00 hod. a od
13.00 do 16.00 hod. Termín si možno vopred dohodnúť na tel. č.: 033/29 33 333 alebo mailom na adrese:
ondreicka@akko.sk.
V Trnave dňa 18.05.2016, JUDr. Peter Ondreička, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Grláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhrádok 454, 976 63 Predajná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1977
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/13/2016 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/13/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LexCreditor k.s., správca úpadcu: Renáta Grláková, nar. 21.09.1977, bytom Podhrádok 454, 976 63 Predajná,
zvoláva v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 01.07.2016 o 12:30 hod. /prezentácia od 12:00 hod. do
12:30 hod./ na 1. poschodí v sídle správcu, na adrese Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov /ust. §107 ods. 2 ZKR/
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Záver

Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby výpis z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

LexCreditor k.s.

K011959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zsolt Tamáš - CREDITUS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Háj 122, 044 02 Háj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 015 303
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Pribinova 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/53/2008 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/53/2008
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Zsolt Tamáš - CREDITUS, s miestom podnikania Háj
č. 122, 044 02 Háj, IČO: 37 015 303, podľa § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov, zverejňuje toto doplnenie súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s. o súpisovú zložku majetku - peňažná pohľadávka 11.766,43 EUR, deň zapísania:
11.5.2016, súpisová hodnota: 11.766,43 EUR, dôvody zapísania: - majetok podliehajúci konkurzu podľa § 67 ZKR,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- Do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa SR – DRSR – DÚ Moldava nad Bodvou (pohľadávky 2-4,
6-13, 35-43, 45 – 54, 58,60) boli zaradené nehnuteľnosti vedené pre obec Moldava nad Bodvou, k. ú. Moldava nad
Bodvou na LV č. 2090 ako byt č. 12 na 4. p. vo vchode č. 5 bytového domu so súpisným číslom 983 postaveného
na parcele č. 1020/81 a podiel na spoločných častiach a zariadeniach, v súpisovej hodnote 31.100,- EUR v podiele
1/1 v BSM (OV 2009/111, 2009/116, 2009/151). Pohľadávky boli postúpené na Slovenskú konsolidačnú, a.s.
- Rozsudkom z 30.4.2015 sp. zn. 8C/63/2009 Okresný súd Košice – okolie rozhodol o vyporiadaní BSM úpadcu a
jeho manželky tak, že vyššie označené nehnuteľnosti prikázal do výlučného vlastníctva jeho manželky a odporkyni
uložil povinnosť zaplatiť sumu 11.766,43 EUR do konkurznej podstaty. Proti rozsudku bolo podané odvolanie.
- Krajský súd v Košiciach rozsudkom z 9.2.2016 sp. zn. 5Co/538/2015 rozsudok Okresného súdu Košice – okolie
potvrdil. Rozsudok nadobudol právoplatnosť 18.3.2016.
- Dňa 19.4.2016 úpadcova manželka Zlatica Tamášová, nar. 9.1.1975 uhradila do podstaty sumu 11.766,43 EUR.
JUDr. František Kočka

K011960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislava Pučeglová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slivník 197, 076 12 Kuzmice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/1/2016 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/1/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
súpisová zložka majetku, por.č.:

2

OPIS

iná majetková hodnota

POPIS

zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou

SUMA AJ MENA

157,78 EUR

DÔVOD ZAPÍSANIA

ust. § 72 ods. 2 ZKR

REGISTER

neuvedené

DÁTUM ZAPÍSANIA

18.5.2016

MAJETOK TRETEJ OSOBY

neuvedené

SPORNÝ ZÁPIS

neuvedené

Košice, dňa 18.05.2016

Ing. Imrich Krupička, správca
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K011961
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MatiStav s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štyndlova 10, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 837 942
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dedák
Sídlo správcu:
Carlton Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/4/2015S1406
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/4/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Štefan Dedák, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1406 so sídlom
kancelárie Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika ako reštrukturalizačný
správca spoločnosti MatiStav s. r. o., so sídlom Štyndlova 10, 821 05 Bratislava, IČO: 35 837 942 zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 26716/B (ďalej aj ako „Dlžník“) v
súlade s § 163 ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej aj ako „ZKR“) oznamuje zavedenie dozornej správy nad spoločnosťou Dlžníka.
Subjekt podliehajúci dozornej správe:
MatiStav s. r. o., so sídlom Štyndlova 10, 821 05 Bratislava, IČO: 35 837 942 zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 26716/B
Dozorný správca:
JUDr. Štefan Dedák so sídlom Carlton, Savoy Courtyard, Mostova 2, 811 02 Bratislava, IČO: 31 782 922, zapísaný
v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, pod č. S 1406
V zmysle ustanovenia § 163
správcu o zavedení dozornej
správy a funkcia dozorného
vestníku dozorným správcom
na majetok Dlžníka.

ods. 1 ZKR nastávajú účinky dozornej správy zverejnením oznámenia dozorného
správy v Obchodnom vestníku. V zmysle ustanovenia § 165 ZKR účinky dozornej
správcu trvá do zverejnenia oznamu o ukončení dozornej správy v Obchodnom
v prípade úplného splnenia plánu Dlžníkom, resp. do momentu vyhlásenia konkurzu

Dozornú správu nad plnením plánu bude vykonávať ako dozorný správca JUDr. Štefan Dedák v čase od skončenia
reštrukturalizácie Dlžníka až do úplného splnenia plánu.
Pravidlá pre výkon dozornej správy:
Správca bude vykonávať dozornú správu tak, že vykoná miestnu kontrolu u Dlžníka jedenkrát štvrťročne, kde bude
zisťovať z účtovných dokladov Dlžníka plnenie plánu a vyžiada si od Dlžníka na kontrolu listiny o právnych úkonoch,
u ktorých má pochybnosti, že sa porušuje účel a plnenie plánu.
Dlžník je povinný predložiť tieto listiny dozornému správcovi.
Dozorný správca sa bude zúčastňovať na valnom zhromaždení spoločnosti a pokiaľ bude právomoc valného
zhromaždenia spoločnosti vykonávať jediný spoločník, bude sa zúčastňovať na zasadnutiach tohto spoločníka
s vedením spoločnosti Dlžníka pokiaľ na nich podľa programu má dôjsť k prijatiu rozhodnutí tohto spoločníka
vykonávajúceho právomoc valného zhromaždenia spoločnosti Dlžníka.
Dozorný správca bude v pravidelných polročných intervaloch poskytovať súdu a zabezpečenému veriteľovi
informácie o plnení plánu a o vyhliadkach v súvislosti so splnením plánu v budúcnosti.
Ak dozorný správca dôjde po vyhodnotení získaných informácií k záveru, že nemožno odôvodnene predpokladať
riadne splnenie plánu bezodkladne o tejto skutočnosti bude informovať Dlžníka a súd.
Dozorný správca bude s odbornou starostlivosťou posudzovať právne úkony Dlžníka podliehajúce jeho súhlasu
a súhlas udelí len ak úkon nenarušuje priebeh plnenia plánu a splnenie jeho účelu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Právne úkony podliehajúce súhlasu dozorného správcu:
Dlžník je oprávnený vykonávať nasledovné právne úkony iba so súhlasom dozorného správcu:
a. prevod, prenájom alebo akékoľvek zaťaženie nehnuteľností v majetku Dlžníka, ktorých hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku Dlžníka (nad 20%)
b. uzatvorenie zmluvy o úvere, pôžičke alebo zmluvy o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov
c. zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou
d. založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby Dlžníkom ako zakladateľom alebo
spoluzakladateľom
Dozorný správca má za výkon dozornej správy nárok na odmenu od Dlžníka. Výška tejto odmeny aj jej splatnosť
bola dojednaná medzi správcom a Dlžníkom v osobitnej zmluve o poskytovaní služieb správcu Dlžníkovi pred
reštrukturalizáciou a pri reštrukturalizácii Dlžníka.
Poučenie:
V zmysle ustanovenia § 163 ods. 3 ZKR odporovať možno len tým právnym úkonom, ktoré osoba podliehajúca
dozornej správe urobí bez súhlasu dozorného správcu. Ak osoba podliehajúca dozornej správe urobí právny úkon
bez 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.
JUDr. Štefan Dedák
správca

K011962
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: V A V invest, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 615 325
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/8/2015 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/8/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava zverejnených údajov v Obchodnom vestníku
JUDr. Matúš Boľoš, správca úpadcu: V A V invest, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Námestie SNP 3, 974
01Banská Bystrica, IČO: 31 615 325 oznamuje opravu údajov zverejnených v Obchodnom vestníku číslo 35/2016
zo dňa 22.02.2016, týkajúcich sa oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa UniCredit leasing Slovakia, a.s.,
Šancová 1/A, Bratislava, IČO: 35 730 978

ODDELE
NÁ
pre
PODSTA veriteľa:
TA

tab. 1

UniCredit leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, Bratislava, IČO: 35 730 978

HNUTEĽNÉ
VECI

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podrobný opis
a výška
Rok
Podrobný opis zabezpečenej
Výrobné/eviden
Stav
Súpisová
Popis
nadobudnu
Adresa
zabezpečovaci pohľadávky/od
čné číslo
majetku
hodnota
tia
eho práva
kaz na zápis v
zoz.pohľadávo
k
Úverová
zmluva
BackCarCredit
č. 5501927 zo
EUROPA
Zmluva o
dňa
FACILITY
zabezpečovaco 07.03.2014 vo
Osobný automobil
MANAGEME
m prevode zo výške 35 266,BMW 750 Li xDrive
v
NT a.s.,
dňa
€.
7L/KC81/5B, WIN BB 833 DT
2011
premáv
86 945,17
Námestie
07.03.2014 č. Zabezpečená
WBAKC81080C57
ke
€
SNP 3,
5501927 k
pohľadávka je
2121
Banská
motorovému zapísaná v
Bystrica
vozidlu.
zozname
pohľadávok
pod
poradovým
číslom 45.
Úverová
zmluva
BackCarCredit
č. 5502306 zo
Osobný automobil
EUROPA
Zmluva o
dňa
LAND ROVER
FACILITY
zabezpečovaco 19.11.2014 vo
Range Rover
MANAGEME
m prevode zo výške 23
v
Evoque
NT a.s.,
dňa
821,60 €.
BB 623 EA
2011
premáv
55 135,83
LV/S5FU2F/D5T2
Námestie
19.11.2014 č. Zabezpečená
ke
€
WIN:
SNP 3,
5502306 k
pohľadávka je
SALVA2BE7CH61
Banská
motorovému zapísaná v
7806
Bystrica
vozidlu.
zozname
pohľadávok
pod
poradovým
číslom 44.

p.č.

1.

2.

SPOLU:

Označenie
zabezpečené
ho veriteľa
zabezpečene
j pohľadávky

UniCredit
leasing
Slovakia,
a.s.,
Šancová 1/A,
Bratislava,
IČO: 35 730
978

UniCredit
leasing
Slovakia,
a.s.,
Šancová 1/A,
Bratislava,
IČO: 35 730
978

142 081,00
€

následne upravených zverejnením údajov v Obchodnom vestníku číslo 43/2016 zo dňa 03.03.2016, týkajúcich
sa oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa UniCredit leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, Bratislava, IČO:
35 730 978
tab.

1

HNUTEĽNÉ

VECI

p.č.
deň zapísania
dôvod zapísania
Popis
Výrobné/evidenčné číslo
Rok
nadobudnutia
Stav majetku
Adresa
Súpisová hodnota
Podrobný opis
zabezpečovacieho práva
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky/odkaz na zápis v
zoz.pohľadávok Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky
1.
18.2.2016
Majetok zabezpečujúci pohľadávku zabezpečeného veriteľa v zmysle §69 ZKR
Osobný automobil BMW 750 Li xDrive 7L/KC81/5B, WIN WBAKC81080C572121
BB 833 DT
2011
v premávke
EUROPA FACILITY MANAGEMENT a.s., Námestie SNP 3, Banská
Bystrica
50 380,00 €
Zmluva o zabezpečovacom prevode zo dňa 07.03.2014 č. 5501927 k
motorovému vozidlu. Úverová zmluva BackCarCredit č. 5501927 zo dňa 07.03.2014 vo výške 35 266,- €. Výška
zabezpečenej pohľadávky:14.408,25 €. Zabezpečená pohľadávka je zapísaná v zozname pohľadávok pod
poradovým číslom 337.
UniCredit leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, Bratislava, IČO: 35 730 978
2.
18.2.2016
Majetok zabezpečujúci pohľadávku zabezpečeného veriteľa v zmysle §69 ZKR
Osobný automobil LAND ROVER Range Rover Evoque LV/S5FU2F/D5T2 WIN: SALVA2BE7CH617806
BB 623 EA
2011
v premávke
EUROPA FACILITY MANAGEMENT a.s., Námestie SNP 3, Banská
Bystrica
29 700,00 €
Zmluva o zabezpečovacom prevode zo dňa 19.11.2014 č. 5502306 k
motorovému vozidlu. Úverová zmluva BackCarCredit č. 5502306 zo dňa 19.11.2014 vo výške 23 821,60 €. Výška
zabezpečenej pohľadávky: 14.962,12 €. Zabezpečená pohľadávka je zapísaná v zozname pohľadávok pod
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zabezpečenej pohľadávky: 14.962,12 €. Zabezpečená pohľadávka je zapísaná v zozname pohľadávok pod
poradovým číslom 336. UniCredit leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, Bratislava, IČO: 35 730 978
SPRÁVNE ZNENIE:
Súpis majetku oddelenej podstaty
Zabezpečený veriteľ: UniCredit leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, Bratislava, IČO: 35 730 978

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: osobný automobil BMW 750 Li xDrive
Výrobné číslo: 7L/KC81/5B , VIN: WBAKC81080C572121
Evidenčné číslo: BB 833 DT
Rok výroby: 2011
Stav opotrebovanosti: používané
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Deň zapísania: 18.02.2016
Súpisová hodnota: 20.054 EUR
Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Zabezpečovací prevod vlastníckeho práva na základe Zmluvu o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č.
5501927 zo dňa 07.03.2014.
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky/odkaz na zápis v zozname pohľadávok:
Dňa 07.03.2014 uzatvoril V A V invest, s.r.o., so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, IČO: 31 615 325 (ďalej aj len ako „V A V invest, s.r.o.“) s UniCredit leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A,
Bratislava, IČO: 35 730 978 (ďalej aj len ako „UniCredit leasing Slovakia, a.s.“) Zmluvu o úvere BackCarCredit č.
5501927, na základe ktorej UniCredit leasing Slovakia, a.s. poskytla V A V invest, s.r.o. úver vo výške 35 266,EUR. Výška zabezpečenej pohľadávky: 14.408,25 EUR. Zabezpečená pohľadávka je zapísaná v zozname
pohľadávok pod poradovým číslom 337
Označenie tretej osoby: UniCredit leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, Bratislava, IČO: 35 730 978
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby do súpisu:
Majetok zabezpečujúci pohľadávku zabezpečeného veriteľa v zmysle ustanovenia § 69 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: osobný automobil LAND ROVER Range Rover Evoque
Výrobné číslo: LV/S5FU2F/D5T2 , VIN: SALVA2BE7CH617806
Evidenčné číslo: BB 623 EA
Rok výroby: 2011
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Stav opotrebovanosti: používané
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Deň zapísania: 18.02.2016
Súpisová hodnota:18.606 EUR
Podrobný opis zabezpečovacieho práva:
Zabezpečovací prevod vlastníckeho práva na základe Zmluvu o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č.
5505306 zo dňa 19.11.2014.
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky/odkaz na zápis v zozname pohľadávok:
Dňa 19.11.2014 uzatvoril V A V invest, s.r.o., so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, IČO: 31 615 325 (ďalej aj len ako „V A V invest, s.r.o.“) s UniCredit leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A,
Bratislava, IČO: 35 730 978 (ďalej aj len ako „UniCredit leasing Slovakia, a.s.“) Zmluvu o úvere BackCarCredit č.
5502306, na základe ktorej UniCredit leasing Slovakia, a.s. poskytla V A V invest, s.r.o. úver vo výške 23.821,60
EUR. Výška zabezpečenej pohľadávky: 14.962,12 EUR. Zabezpečená pohľadávka je zapísaná v zozname
pohľadávok pod poradovým číslom 336.
Označenie tretej osoby: UniCredit leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, Bratislava, IČO: 35 730 978
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby do súpisu:
Majetok zabezpečujúci pohľadávku zabezpečeného veriteľa v zmysle ustanovenia § 69 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
JUDr. Matúš Boľoš, správca úpadcu

K011963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kopčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikovíniho 15, 04011(04416) Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.2.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/5/2014 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/5/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku

číslo : 19

všeobecná podstata

Opis súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota – zrážka zo mzdy za mesiac apríl 2016.
Deň zapísania majetku: 18.5.2016
Dôvod zapísania majetku: príjmy úpadcu podliehajúce konkurzu
Hodnota zapísaného majetku: 464,69.-€

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011964
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dunajškrob Starch, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 74, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 958 511
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/2/2016 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/2/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty úpadcu: Dunajškrob Starch, a.s. so sídlom Komenského č.74, 943 01 Štúrovo,
IČO: 35958511 patriaceho do oddelenej podstaty úpadcu.
1. Nehnuteľnosti (pozemky) patriace do oddelenej podstaty úpadcu
Oddelená podstata zabezpečeného
Privatbanka, a.s., Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 31634419
veriteľa :
druh zabezpečovacieho práva:

záložné právo

poradie zabezpečovacieho práva:

prvé (1.)

stav

zistené

číslo zabezpečenej pohľadávky v
3
zozname pohľadávok
právny
dôvod
vzniku/zriadenia zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 18/2014/2 uzatvorená dňa 16.04.2014. Záložné
zabezpečovacieho práva:
právo vzniklo rozhodnutím OÚ Nové Zámky o povolení vkladu do KN pod V-1977/14 zo dňa 15.05.2014
výška zabezpečenej pohľadávky:

120.000,00 EUR

dátum
vzniku
/
registrácie
15.05.2014
zabezpečovacieho práva:

dôvod zápisu do dátum zápisu
súpisu majetku
súpisu majetku

do parcelné
číslo

druh pozemku

výmera
(m2)

číslo
LV

katastrálne územie/ rozsah podielu súpisová
obec/štát
úpadcu
hodnota (EUR)

§ 67 ods.1 písm. a)
16.05.2016
ZoKR

364/18

zastavané plochy a
360
nádvoria

2570

Dolný Ohaj / Dolný
1/1
Ohaj / SR

2 970,00

§ 67 ods.1 písm. a)
16.05.2016
ZoKR

364/32

zastavané plochy a
78
nádvoria

2570

Dolný Ohaj / Dolný
1/1
Ohaj / SR

643,50

§ 67 ods.1 písm. a)
16.05.2016
ZoKR

364/33

zastavané plochy a
113
nádvoria

2570

Dolný Ohaj / Dolný
1/1
Ohaj / SR

932,25

§ 67 ods.1 písm. a)
16.05.2016
ZoKR

364/34

zastavané plochy a
228
nádvoria

2570

Dolný Ohaj / Dolný
1/1
Ohaj / SR

1 881,00

§ 67 ods.1 písm. a)
16.05.2016
ZoKR

364/45

zastavané plochy a
396
nádvoria

2570

Dolný Ohaj / Dolný
1/1
Ohaj / SR

3 267,00
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2. Nehnuteľnosti (stavby) patriace do oddelenej podstaty úpadcu
Oddelená podstata zabezpečeného
Privatbanka, a.s., Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 31634419
veriteľa :
druh zabezpečovacieho práva:

záložné právo

poradie zabezpečovacieho práva:

prvé (1.)

stav

zistené

číslo zabezpečenej pohľadávky v
3
zozname pohľadávok
právny
dôvod
vzniku/zriadenia zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 18/2014/2 uzatvorená dňa 16.04.2014. Záložné
zabezpečovacieho práva:
právo vzniklo rozhodnutím OÚ Nové Zámky o povolení vkladu do KN pod V-1977/14 zo dňa 15.05.2014
výška zabezpečenej pohľadávky:

120.000,00 EUR

dátum
vzniku
/
registrácie
15.05.2014
zabezpečovacieho práva:

dôvod zápisu do dátum zápisu
súpisu majetku súpisu majetku

do

obec/

rozsah
podielu
úpadcu

súpisová
hodnota
(EUR)

popis stavby

súpisné
číslo

č.parcely pozemku, na číslo kat.úz./
ktorom stavba stojí
LV
štát

§ 67 ods.1 písm.
16.05.2016
a) ZoKR

škrobáreň

212

364/33

2570

Dolný Ohaj /
1/1
Dolný Ohaj / SR

38 211,96

§ 67 ods.1 písm.
16.05.2016
a) ZoKR

kotolňa

602

364/18

2570

Dolný Ohaj /
1/1
Dolný Ohaj / SR

73 299,09

§ 67 ods.1 písm.
16.05.2016
a) ZoKR

výpalkové
hospodárstvo

662

364/32

2570

Dolný Ohaj /
1/1
Dolný Ohaj / SR

12 318,20

§ 67 ods.1 písm.
16.05.2016
a) ZoKR

liehovar

663

364/34

2570

Dolný Ohaj /
1/1
Dolný Ohaj / SR

31 733,70

3. Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí, patriacich do oddelenej podstaty úpadcu
Oddelená
veriteľa :

podstata

zabezpečeného

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava, IČO: 00686832

druh zabezpečovacieho práva:

záložné právo

poradie zabezpečovacieho práva:

prvé (1.)

stav

zistené

číslo
zabezpečenej
zozname pohľadávok

pohľadávky

v

5

právny
dôvod
vzniku/zriadenia zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. KaHR-111SP-1201/0704/102/ZZ01 zo dňa
zabezpečovacieho práva:
23.07.2014, reg. V NCRzp pod č. 12446/2014
výška zabezpečenej pohľadávky:

1.580.000,00 EUR
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do
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registrácie

Dňa 30.07.2014, 14:29:06 hod.

súpisu dátum zápisu
majetku

§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

Deň vydania: 23.05.2016

do

súpisu popis
vecí

16.05.2016

veci/súboru inventárne
číslo

Skladovací systém 130 118

rok
výroby

rozsah
úpadcu

2014

1/1

podielu

súpisová
hodnota
(EUR)
188 900,00

4. Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí, patriacich do oddelenej podstaty úpadcu
Oddelená
veriteľa :

podstata

zabezpečeného

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava, IČO: 00686832

druh zabezpečovacieho práva:

záložné právo

poradie zabezpečovacieho práva:

prvé (1.)

stav

zistené

číslo
zabezpečenej
zozname pohľadávok

pohľadávky

v

5

právny
dôvod
vzniku/zriadenia zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. KaHR-111SP-1201/0704/102/ZZ02 zo dňa
zabezpečovacieho práva:
10.09.2015, reg. v NCRzp pod č. 26747/2015
výška zabezpečenej pohľadávky:

1.580.000,00 EUR

dátum
vzniku
/
zabezpečovacieho práva:

Dňa 11.09.2015, 11:23:02 hod.

registrácie

dôvod zápisu do súpisu dátum zápisu
majetku
majetku

do

súpisu popis
vecí

veci/súboru inventárne
číslo

§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

16.05.2016

Oceľová
15 m3

nádrž,

§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

16.05.2016

Oceľová
15 m3

nádrž,

§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

16.05.2016

Oceľová
15 m3

nádrž,

§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

16.05.2016

Oceľová
15 m3

nádrž,

§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

16.05.2016

Oceľová
15 m3

nádrž,

podielu

súpisová
hodnota
(EUR)

rok
výroby

rozsah
úpadcu

D 636/1

2015

1/1

65 400,00

D 636/2

2015

1/1

65 400,00

D 636/3

2015

1/1

65 400,00

D 636/4

2015

1/1

65 400,00

D 636/5

2015

1/1

65 400,00

K011965
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dunajškrob Starch, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 74, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 958 511
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/2/2016 S1229
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 27K/2/2016 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/2/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty úpadcu: Dunajškrob Starch, a.s. so sídlom Komenského č.74, 943 01 Štúrovo,
IČO: 35958511 patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu.
5. Pohľadávky z účtu patriace do všeobecnej podstaty úpadcu

dôvod zápisu do dátum zápisu
súpisu majetku
súpisu majetku

§ 67 ods.1 písm. a)
16.05.2016
ZoKR

do

názov banky

číslo účtu (IBAN)

zostatok na účte súpisová
a mena
hodnota

Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811
SK6411000000002620854380 243,60 EUR
06 Bratislava, IČO: 00 686 930

243,60 EUR

K011966
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HOLSTAV, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1669/2, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 271 225
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY TRUSTEE, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25K/27/2014 S1678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/27/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

!! PONUKOVÉ KONANIE !!
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu dňom 26.05.2016

1. Predmet speňaženia
Správca dňom 26.05.2016 vyhlasuje na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov Slovenská konsolidačná, a.
s. tretie kolo ponukového konania na speňaženie nasledovného majetku úpadcu zaradeného do súpisu všeobecnej
podstaty:
– peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Autodoprava Piroška, s miestom podnikania Reca č. 376, 925
26 Reca, IČO: 43 046 959, v celkovej výške 10.961,57 EUR zapísané do súpisu všeobecnej
podstaty a zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 6/2015 pod č. K000443 dňa 12.01.2015;

– peňažná pohľadávka voči dlžníkovi ZINB, s.r.o., so sídlom Jazdecká 30, 931 01 Šamorín, IČO: 36
852 350, v celkovej výške 1.237,50 EUR zapísané do súpisu všeobecnej podstaty a zverejnené v
Obchodnom vestníku č. OV 6/2015 pod č. K000443 dňa 12.01.2015;
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– peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Milan Holomek st., bytom Textilná 814, 908 01 Kúty, v
celkovej výške 20.000,00 EUR zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty a zverejnená v
Obchodnom vestníku č. OV 6/2015 pod č. K000443 dňa 12.01.2015;

– peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Milan Holomek, bytom SNP 1669/2, 908 51 Holíč, v celkovej
výške 7.758,00 EUR zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty a zverejnená v Obchodnom vestníku
č. OV 6/2015 pod č. K000443 dňa 12.01.2015;

– peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Milan Holomek, bytom SNP 1669/2, 908 51 Holíč, v celkovej
výške 6.638,78 EUR zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty a zverejnená v Obchodnom vestníku
č. OV 227/2015 pod č. K025646 dňa 26.11.2015
(ďalej len „Pohľadávky“).
Dňa 14.12.2015 bol správcovi doručený záväzný pokyn zástupcu veriteľov na speňaženie predmetných
Pohľadávok.
Predmet speňaženia netvori časť Pohľadávok, ktorá akýmkoľvek spôsobom zanikne (napr. splatením, preukázaním
neoprávnenosti/neexistencie pohľadávky zo strany dlžníka a pod.) do účinnosti zmluvy o postúpení Pohľadávok.
Súhlas s týmto postupom záujemca potvrdzuje podaním ponuky do ponukového konania.
Podrobnejšie
informácie
ohľadom
predmetu
ponukového
konania
poskytne
správca
mailom:
insolvencytrustee@gmail.com. Správca na požiadanie sprístupní podrobnú dokumentáciu k Pohľadávkam vo
vopred dohodnutom termíne.

2. Spôsob speňaženia
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Pohľadávky v tomto ponukovom konaní sa budú primerane vzťahovať
ustanovenia § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov o postúpení
pohľadávky.
V prípade, že prvé kolo ponukového konania nebude úspešné, správca zorganizuje druhé kolo, prípadne ďalšie
kolá, až do doby, kým nedôjde k speňaženiu Pohľadávok alebo kým mu zástupca veriteľov neuloží iný záväzný
pokyn, prípadne kým nerozhodne inak.

3. Podmienky ponukového konania
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu – Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta, pričom
ponuka musí byť doručená najneskôr pätnásty (15.) kalendárny deň odo dňa vyhlásenia príslušného kola
ponukového konania do 16:00 hod., t.j. najneskôr dňa 09.06.2016 do 16:00 hod. v zalepenej nepriehľadnej
obálke s nápisom „25K/27/2014 S1678 – Pohľadávky – Ponukové konanie - 3. kolo – NEOTVÁRAŤ“. Na ponuku,
ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 50,00 EUR na účet
úpadcu, IBAN SK83 1100 0000 0029 4846 4263, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr
v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk. Do poznámky k transakcii uvedie záujemca svoje meno a priezvisko
alebo obchodné meno.
Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že
v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Pohľadávky a/alebo (b) uzavrieť
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v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Pohľadávky a/alebo (b) uzavrieť
zmluvu o postúpení pohľadávky, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky. Doručením
ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými
mravmi. Zmluvná pokuta sa uhradí zo zloženej zábezpeky.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke
záujemcu, ak
1. ponuka záujemcu o Pohľadávky nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
2. záujemca ešte pred uplynutím lehoty na podanie ponúk do ponukového konania doručí do kancelárie
správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
3. víťazná ponuka nebola schválená zástupcom veriteľov.
V ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom táto nesmie byť nižšia ako zložená
zábezpeka.

4. Vyhodnotenie ponukového konania
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú cenu bez možnosti jej odmietnutia.
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca predloží zástupcovi veriteľov víťaznú ponuku na
schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety.
Zástupca veriteľov schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje
správcu do pätnástich (15) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že lehota podľa
predchádzajúcej vety márne uplynie, má sa za to, že zástupca veriteľov predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
Zástupca veriteľov je oprávnený odmietnuť víťaznú ponuku bez udania dôvodu.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania na predaj Pohľadávok, správca vyzve na uzatvorenie zmluvy
o postúpení pohľadávky pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí na bankový účet určený správcom najneskôr ku
dňu podpisu zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní od
doručenia výzvy.
V prípade, ak žiadny zo záujemcov nesplní podmienky ponukového konania v prvom kole, resp. ponuku neschváli
zástupca veriteľov, správca vyhlási ďalšie kolá ponukového konania až po dosiahnutie víťaza ponukového konania
alebo kým zástupca veriteľov nerozhodne inak.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí alebo neuzavrie zmluvu o postúpení pohľadávky v lehote stanovenej
správcom, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.

5. Záverečné ustanovenia
Ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka, ani obchodnou verejnou súťažou alebo verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka.
Správca je oprávnený kedykoľvek zrušiť ponukové konanie bez uvedenia dôvodu, a to až do podpisu zmluvy o
postúpení pohľadávky.

INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., správca
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K011967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Odehnal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Huszova 4430/4, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michaliková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/17/2015 - K 786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/17/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Položka č. 6
Druh súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis súpisovej zložky majetku:
Zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v aapríl 2016 - v sume 316,77 €
a zaúčtované kladné úroky za mesiac apríl 2016 - k 30.04.2016 v sume 0,06 €.
Súpisová hodnota majetku: 316,83 €
Dôvod zapísania do súpisu:
Majetok nadobudnutý úpadcom počas konkurzu: § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Deň zapísania do súpisu: 06.05.2016
JUDr. Oľga Michalíková, správca

K011968
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Alexander Medek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kazanská 12223/19, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Katarína Podhorská Surkošová
Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/9/2016/S1271
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/9/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, správca dlžníka: JUDr. Alexander Medek, nar. 09.06.1959, Kazanská
12223/19, Bratislava-Podunajské Biskupice, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) Zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom
znení oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov. Kauciu vo výške 350,- € možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na
bankový účet vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. pod
č. SK9509000000005028334830, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia;
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
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JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, správca

K011969
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STEEL SLOVAKIA KOŠICE s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Učňovská 10, 040 15 Košice - Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 216 127
Obchodné meno správcu:
TETRA INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Kuzmányho 29, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/14/2015 S1661
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/14/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznámenie o zvolaní tretej schôdze veriteľov
Obchodná spoločnosť TETRA INSOLVENCY, k. s., so sídlom – adresou kancelárie: Kuzmányho 29, 040 01 Košice,
IČO: 47 372 176, značka správcu: S1661, správca úpadcu: STEEL SLOVAKIA KOŠICE s.r.o. v konkurze, so
sídlom Učňovská 10, 040 15 Košice - Šaca, IČO: 36 216 127, týmto zvoláva tretiu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude
konať v pondelok dňa 13.06.2016 o 14.00 hod. v kancelárii správcu na 1. poschodí obchodného centra LIPA:
Kuzmányho 29, 040 01 Košice, s nasledujúcim programom:
1.
2.
3.
4.
5.

otvorenie schôdze,
správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania od ostatnej schôdze veriteľov,
voľba veriteľského výboru,
rôzne,
záver.

Prezentácia veriteľov sa začne o 13.45 hod. . Veritelia – fyzické osoby sú povinní pri prezentácii predložiť doklad
totožnosti, veritelia - právnické osoby zasa výpis z obchodného registra, resp. z inej evidencie. Zástupcovia veriteľov
sú povinní predložiť plnomocenstvo, eventuálne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Za správcu:
Mgr. Štefan Rybovič
komplementár
TETRA INSOLVENCY, k.s.

K011970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Erik Klema
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železiarenská 487/29, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9. 6. 1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32/3/2016 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/3/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Popis: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
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Popis: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – zrážky zo mzdy za mesiac
apríl 2016.
Súpisová hodnota: 246,05 €
JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K011971
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Slávik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bottova 1346/106, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/27/2013 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/27/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe
zorganizovanej v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR
s primeraným použitím ustanovení zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách a o doplnení Zákona Slovenskej
národnej rady č. 323/1992 Zb. o notárov a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov

JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu Jaroslav Slávik, nar. 23.12.1963, bytom Dubnica nad Váhom, v zmysle
ust. § 92 ods. 1 písm. d) a ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, za primeraného použitia
zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov vyhlasuje
spoločnú dražbu hnuteľného majetku zapísaného do súpisu majetku podstát úpadcu v časti špecifikovanej
v tomto oznámení a ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku pod číslom OV 35/2014 zo dňa 20.02.2014, OV
68/2014 zo dňa 08.04.2014 a OV 92/2014 zo dňa 16.05.2014, ktorý majetok bol čiastočne vylúčený podaním
v Obchodnom vestníku pod č. OV 221/2014 zo dňa 19.11.2014, OV 246/2015 zo dňa 23.12.2015 a OV 48/2016 zo
dňa 10.03.2016 a to za nasledovných podmienok:

Označenie dražobníka:

JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu Jaroslav Slávik,
nar. 23.12.1963, bytom Dubnica nad Váhom,
sídlo správcu: Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica

Navrhovateľ dražby:

JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu Jaroslav Slávik
nar. 23.12.1963, bytom Dubnica nad Váhom,
sídlo správcu: Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica

Miesto otvorenia dražby: sídlo správcu: Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
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Dátum a čas otvorenia dražby: 28.06.2016, o 09.00 hod

Kolo dražby:

druhé

Predmet dražby:
Predmetom dražby sú hnuteľné veci, zapísané v Obchodnom vestníku pod č. OV 35/2014 zo dňa 20.02.2014, OV
68/2014 zo dňa 08.04.2014 a OV 92/2014 zo dňa 16.05.2014, ktorý majetok bol čiastočne vylúčený podaním
v Obchodnom vestníku pod č. OV 221/2014 zo dňa 19.11.2014, OV 246/2015 zo dňa 23.12.2015 a OV 48/2016 zo
dňa 10.03.2016.

Opis a stav predmetu:
Predmetné hnuteľné veci sa nachádzajú na adrese Bottova1346/106, 018 41 Dubnica nad Váhom, pričom tieto veci
sa nachádzajú uskladnené v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na uvedenej adrese resp. v dodávke úpadcu na
uvedenej adrese.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
--------

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Cena predmetu dražby bola stanovená podľa súpisovej hodnoty hnuteľných vecí stanovenej pri vyhotovení súpisu
majetku podstát úpadcu v rámci konkurzného konania.

Najnižšie podanie:
Pri každom jednotlivom predmete dražby je najnižšie podanie vo výške jeho súpisovej hodnoty.

Minimálne prihodenie:

20% súpisovej hodnoty jednotlivého predmetu dražby

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dobrovoľnej dražby, a
to bankovým prevodom v prospech účtu dražobníka č. účtu: 2933467314/1100 vedený v Tatra banka, a.s.
Dražobná zábezpeka, sa započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dražobná zábezpeka, sa započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné
zaplatiť započítaním.

Obhliadka predmetu dražby (dátum)
Dátum a čas obhliadky je nutné dohodnúť vopred v kancelárii správcu na telefónnom čísle: 042/4260565, mob.:
0918344729.

Miesto obhliadky
Pred predmetom dražby: Bottova 1346/106, 018 41 Dubnica nad Váhom

Organizačné opatrenia:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom 527/2002 Z.z. o dobrovoľných
dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu
minimálne 30 minút pred jej začatím, z dôvodu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do
zoznamu účastníkov dražby. Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky
v zmysle § 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi :
a) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z. o
dobrovoľných dražbách
b) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
c) ak ide právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený
konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako mesiac,
d) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – špeciálne splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v
mene zastúpeného na dražbe.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k
predmetu dražby momentom udelenia príklepu. V opačnom prípade zodpovedá za škodu týmto konaním
spôsobenú a dražobník je oprávnený požadovať od vydražiteľa náhradu škody, ktorú týmto konaním spôsobil
(úhrada škody bude čerpaná zo zloženej dražobnej zábezpeky).

Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník podľa § 29 zák. č. 527/2002 Z. z. povinný
odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom
dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi. O
odovzdaní predmetu dražby sa spíše „Zápisnica o odovzdaní predmetu dražby“, ktorú podpíše vydražiteľ a
dražobník. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Nebezpečenstvo
škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v
ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je
vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu
vydražiteľ.
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Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:
1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola
dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti
dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, 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.
2. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2.
3. Ak vydražiteľ zmarí dražbu alebo súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
4. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.

V Považskej Bystrici, dň18.05.2016

.......................................................
JUDr. Róbert Fatura, správca

K011972
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CAMA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučenecká cesta 2266/6, 960 96 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 124 594
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K 96/2015 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 96/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1.
Motorové vozidlo – značka Renault Espace, VIN: VF1JK0UA633735140, EČV: ZV 104CN, nepojazdné, farba šedá
metalíza, spoluvlastnícky podiel: 1/1, hodnota zapisovaného majetku určená odhadom správcu je 750,- EUR.
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2.
Motorové vozidlo – značka Renault Trafic, VIN: VF1FLGMB67V304897, EČV: ZV 841CO, nepojazdné, farba čierna
metalíza, spoluvlastnícky podiel: 1/1, hodnota zapisovaného majetku určená odhadom správcu je 750,- EUR.
Dôvod zápisu:

vlastnícke právo

Deň zápisu:

10.04.2016

Súpisová hodnota:

750,- EUR

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca

K011973
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CAMA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučenecká cesta 2266/6, 960 96 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 124 594
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K 96/2015 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 96/2015
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

SÚPIS MAJETKU ODDELENEJ PODSTATY

1.
Súbor hnuteľných vecí – pôvodné zariadenie prevádzky; pozostávajúce z hnuteľných vecí nepatrnej hodnoty s
nasledovným označením:
1. Policová stena drevená - na celu stenu, béžovej farby, 6,30 x 2,45 m, 1 ks
2. Pult na Pralinky s mramorovou doskou 70 cm x 200 cm, béžový, 1 ks
3. Pult na Pralinky s mramorovou doskou 70cm x 100 cm, béžový, 1 ks
4. Doplnkové police k pultu na pralinky - drevené 67 cm x 67 cm, béžové, 1 ks
5. Drevený stôl 70 cm x 70 cm, béžový, 5 ks
6. Červená stolička plastová, 20 ks
7. Konferenčný stolík sklo/plast, 2 ks

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

61

Obchodný vestník 98/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.05.2016

8. Dvojkreslo koženkové – koženkové, 2 ks
9. Kreslo koženkové – koženkové, 3 ks
10. Drevený stôl 90 cm x 150 cm, béžovej farby, 1 ks
11. Chladiaci pult na potraviny, 170 cm x 108 cm, 1 ks
12. Montovaný predajný pult s odkladacím priestorom a chladiacimi boxmi; jeden policový, jeden s 2 zásuvkami po
stranách, so zásuvkami na každej strane - 4 zásuvky, 75 cm x 3,40 m. béžovo čiernej farby, 1 ks
13. Elektronická váha ACS-3A-typ, 1 ks
14. Počítač s integrovaným kasovým systémom a platobným terminálom od spoločnosti ČSOB, terminál T20/200;
monitor; zariadenie na bločky BOK 000475, klávesnica, kasa: MK 410, 1 ks
15. Chladiaci box na nápoje VERTICAL COOLER G048 CDCP PULZAR a NORCOOL L (5512582), 2 ks
16. Krájač na potraviny OMAS C 35E, séria 029492, 1 ks
17. Krájač na potraviny MISTRO GS 255 E, 1 ks
18. Výrobník na ľad LAWEX BAR LINE LG 43224 11Wi nerez, 1 ks
19. Umývačka riadu zn. LAWEX KROMO, nerezový povrch, 1 ks
20. Kávovar LASPAZIALE + zmäkčovač vody, SELETRON S 40, bielej farby, 1 ks
21. Mlynček na kávu - veľký MACAP MXA, 070708884 séria, 1 ks
22. Šľahač MACAP, typ F4, 1 ks
23. Plechový regál v skladovom priestore 195 cm x 280 cm, 1 ks
24. Nerezový gril s príslušenstvom (2 rošty) RM GASTRO SE 40 S, 1 ks
25. Policové - drevené obloženie stĺpa béžovej farby, 1 ks
26. Systém bodového osvetlenia bez označenia - 9 svetiel
27. Policová stena za predajným pultom - béžovej farby: 3,90 m x 2,10 m, 1 ks
28. Mikrovlnná rúra SENCOR SMW 2917, 1 ks
29. Výrobník na džúsové nápoje s označením GRANIFRUTI, 1 ks
30. Vozík na prepravu tovaru na kolieskach, modro biely, 1 ks
31. Boiler TATRAMAT, prietokový, 1 ks
32. Nerezový drez (súčasť pultu - položky 27), 1 ks
33. Nerezový drez (skladová časť) 167 cm x 31 cm, 1 ks
34. Drevená skrinka - štvordielna, béžová, 1 ks
35. Barová stolička plastová červená, 2 ks
36. Sklenená ozdobná vázička s úzkym hrdlom, 20 cl KEPLA DEPOSE, 2 ks
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37. Sklenená ozdobná vázička štvorcová, 20 cl, 2 ks
38. Džbán na vodu stredná veľkosť, 3 x 3, 9 ks
39. Vázičky malé (rôzne druhy), sklenené, 4 ks
40. Pohár na vodu IRENA 170 ml, 6 ksd
41. Pohárik s uzáverom ref. č. 15337, 20 ks
42. Pohár CADERA SQHM 0,3 I, 11 ks
43. Pohár Cadera SQHM 0,5 I, 10 ks
44. Pohár na stopke URPINER 0,3 I, 9 ks
45. Hrajúca bábika SANTU, v krabici, 1 ks
46. Ozdobná vianočná girlanda, 4 ks
47. Príborová sada FACKELMANN, 2 ks
48. Demontovane svietidlá šedé LIVAL PREMIUM HALOGEN, 5 ks
49. Ozdobné krabice a tašky na rôzny sortiment - rôzne tvary a veľkosti
50. Tácka na pralinky hliníková štvorcová, 20 ks
51. Krabica s napichovacími cenovkami do potravín
52. Krabica s reklamným materiálom + cenníky
53. Krabica kancelárskych potrieb
54. Stužky k darčekovému baleniu praliniek a iných potravín – rôzne farby, tvary a veľkosti
55. Papiere na oddelenie praliniek a iných potravín - rôzne farby, tvary a veľkosti
56. Drevená kazeta na víno ,,kufrík, 1 ks
57. Multifunkčné zariadenie PIXMA CANON, čierne, MG 52OO, 1 ks
58. Červená plastová tácka na krájanie potravín, 1 ks
59. Biela plastová tácka na krájanie potravín, 1 ks
60. Fólia na obaľovanie potravín s rezacím príslušenstvom, šedá + rolka, 1 ks
61. Rezač na fóliu, bielej farby, 1 ks
62. Plastové prepravky na nápoje s prázdnymi fľašami COCA-COLA 17 ks + URPINIER 8 ks, 25 ks
63. Stojan drevený COCA COLA na fľašky – prázdny, 1 ks
64. Stojan drevený DILMAH na čaj – prázdny, 1 ks
65. Hliníkový roll- up DELIKATESY DOLCE VITA, 2 ks
66. Drevený pútač COCA COLA, 1 ks
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67. Papierový pútač CACHET, 1 ks
68. Pútač hliníkový reklamný s plastovou popisovacou tabulou, 1 ks
69. Krabica veľká biela ozdobná, 15 ks
70. Fólia na obaľovanie - rolka veľká, 1 ks
71. Sklenená svetelná tabuľka – elektrická, 1 ks
72. Bezdrôtový telefón GIGASET s nabíjačkou a krabicou, A 120 S30852-H 2401- R601, 1 ks
73. Hygienický a sanitárny materiál, 13 ks
74. Stojan na pralinky CHOCOLAT železný ozdobný, 1 ks
75. Reklamný pútač plechový CAPPY, 2 ks
76. Stojan na nože drevený + 11 ks nožov a 1 ks nožnice, 1 ks
77. Potravinárska dóza na ochranu potravín, biela, 1 ks
78. Lekárnička, použitá, skoro prázdna, 1 ks
79. Tacká drevená CHOCOLAT VASSOIO, 1 ks
80. Utierka karovaná biela/fialová, použitá, 3 ks
81. Plechy nerezové, 50 cm x 36 cm, 2 ks
82. Váza ozdobná sklenená veľká, 1 ks
83. Sklenený ozdobný stojan na špagety s označením PASTA, 1 ks
84. Papierové a plastové poháre na nápoje s vrchnákmi v krabici, s baliacim papierom na potraviny
85. Drevené špajdle štvorcové na potraviny - celá plná krabica, 1 ks
86. Plastové lyžičky na zmrzlinu - farebné 1/2 sáčka ARO, 1 ks
87. Talianska hudba CD, 6 ks
88. Plastový podnos na výdavok, číry, 1 ks
89. Tortová krabica nezložená, papierová; 41 ks + 35 ks
90. Korková drevená tabuľa, 1 ks
91. Tanier ozdobný s morským motívom veľké, 2 ks
92. Prútený košík, 1 ks
93. Drevená okrúhla tácka IKEA 18537, 1 ks
94. Pletená položka pod tanier - rôzne farby, 9 ks
95. Tanier hnedý oválny, 7 ks
96. Drevená tacká obdĺžnik, 2 ks
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97. Drevená tacká oval, 5 ks
98. Kokteilové miešadlo 11cm - krabička 50 ks, oranžové, 1 ks
99. Výrobník na šľahačku MAX 1 l. nerez, 1 ks
100. Nože na rôzne použitie/rôzne veľkosti, 6 ks
101. Tanier plytký, stredná veľkosť, 6 ks
102. Tanier hlboký, 7 ks
103. Tanier plytký veľký, 4 ks
104. Tanier VERSO DESIGN stredný, 3 ks
105. Keramický podnos na výdavok biely VILLEROY & BOCH, 2 ks
106. Tácka plastová CAFE DESIGN, 4 ks
107. Podnos plastový FLEXILINE veľký, 4 ks
108. Podnos plastový FLEXILINE malý, biely, 4 ks
109. Plastová krytka na ochranu potravín polooblúk, 1 ks
110. Plastová miska BLANQ,1 ks
111. Tanier BUONI SAPOLI so vzorom priemer 30 cm x 10 cm, 10 ks
112. Tanier na cestoviny BOLOGNESE priemer 27 cm x 5 cm, 5 ks
113. Keramicky hrniec s vrchnákom LAMART, 1 ks
114. Tanier dezertný priemer 20,5 cm x 11 cm, 11 ks
115. Nerezová tácka oválna malá, 18 ks
116. Nerezová tácka oválna stredná, 1 ks
117. Nerezová tácka oválna veľká, 1 ks
118. Zapekacia misa oválna 2,45 I, 3 ks
119. Tanierik pod šálku ACF Made in ltatia, 8 ks
120. Tanierik pod šalku TIM, 14 ks
121. Džbán na vodu BORMIOLI ROCCO 1 I, 3 ks
122. Stojan na plastové poháriky žltý, 1 ks
123. Tácka plastová OVIESSE, 1 ks
124. Pohár PEARL veľký, 2 ks
125. Pohár zelený so vzorom vojaka, 17 ks
126. Dezertný pohár na zmrzlinu ozdobný, číry 3 k
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127. Dezertný pohár na zmrzlinu farebný v tvare kornútika, 4 ks
128. Tanierik pod šálku číry, väčší, 6 ks
129. Tanierik pod šálku číry menší, 6 ks
130. Dezertný pohár na zmrzlinu číry nízky, 4 ks
131. Miska šalátová plastová oranžová 26 cm, 1 ks
132. Pohárik na mliečko ku káve, biely, 9 ks
133. Pohár PASCUCCI bez uška číry malá, 8 s
134. Šálka PASCUCCI číra stredná, 6 ks
135. Šálka PASCUCCI biela stredná, 9 ks
136. Šálka PASCUCCI biela Picolo, 5 ks
137. Pohár BACARDI, 4 ks
138. Šálka PASCUCCI číra Picolo, 6 ks
139. Pohár PASCUCCI bez uška číry veľký, 4 ks
140. Pohár PASCUCCI s uškom číry, 3 ks
141. Pohár BONAOUA číry, 3 ks
142. Hliníková misa veľká, 1 ks
143. Hliníková misa malá, 2 ks
144. Čistiace potreby k nezistenému zariadeniu (čierna kefka + plastová fľaštička) 1 ks
145. Náhradná bombička k výrobníku na šľahačku, 1 ks
146. Plastový držiak na soľ, korenie, olej a ocot žltý, 1 ks
147. Hrnček na tureckú kávu hliník/plast zelený, 1 ks
148. Plastový príborník biely s príborom zložený z dvoch častí, 1 ks
149. Dezertné vidličky, 5 ks
150. Dezertné lyžičky, 7 ks
151. Zúbkové nože na pizzu s drevenou rúčkou, čierna rúčka, 9 ks
152. Vidličky s drevenou rúčkou, 9 ks
153. Kefka na čistenie – úzka, 1 ks
154. Otvárač na víno, 2 ks
155. Vidlica na naberanie potravín s plastovou zelenou rúčkou, 2 ks
156. Dezertné vidličky malé, 9 ks
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157. Lyžička vysoká, 2 ks
158. Poháre na červene víno, 3 ks
159. Poháre na sekt 2/1/1, 4 ks
160. Poháre na biele víno, 6 ks
161. Pohár SAN BENEDETO, 1 ks
162. Pohár na džús na stopke, RONA, 1 ks
163. Pohár na MARTINI, 6 ks
164. Plastová odmerka, objem 1,6 I - 1x,2x- 1l, 3 ks
165. Sklenená nádoba na olej s vrchnákom, cca 0,4 I, 1 ks
166. Rezač na syr s mramorovou pracovnou doskou, biely, 1 ks
167. Náhradný drôtik k rezaču na syr, 20 cm, 7 ks
168. Pohár CAPPY číry, 13 ks
169. Pohár COCA COLA zelený, 9 ks
170. Pohár PEARL malý číry, 5 ks
171. Tanierik VILLEROY & BOCH trojuholník, biely, 3 ks
172. Tanierik VILLEROY & BOCH loďka, biely 2 ks
173. Tanierik VILLEROY & BOCH člnok, biely, 5 ks
174. Tanierik VILLEROY & BOCH válovček, biely, 1 ks
175. Tanierik pod šálku malý, biely, 3 ks
176. Mištička VILLEROY & BOCH mušľa, biela, keramická, 4 ks
177. Mištička VILLEROY & BOCH zub, biela keramická 1 ks
178. Mištička na omáčku, biela, malá, keramická, 12 ks
179. Mištička VILLEROY & BOCH oválna, biela, malá, 5 ks
180. Pohár na horúcu čokoládu hnedý - dva odtiene, keramický, 13 ks
181. Lyžička k poháru na horúcu čokoládu hnedá, keramická, 9 ks
182. Darčekovo zabalený pohár na horúcu čokoládu s lyžičkou, keramický, hnedá farba, 2 ks
183. Džbán na vodu 0,25 I, 4 ks
184. Džbán na vodu bez udania objemu, sklenený cca 0,4 I, 1 ks
185. Nerezový džbánik s voľným uškom cca 0,4 I, 3 ks
186. Nerezový džbánik s uchyteným uškom cca 0,5 I, 1 ks
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187. Nerezová naberačka 1dcl, 1 ks
188. Sada koreničiek na stojane COCA COLA, plastová, 3 ks
189. Nerezová odmerka, obojstranná, 1 ks
190. Nôž TRENTNGRANA s drevenou rúčkou, 1 ks
191. Vrchnák na neidentifikovateľnú nádobu, plastový, šedý s kovovou časťou
192. Pohár 0,5 dcl RONA sklený, 2 ks
193. Pohár na alkohol cca 0,4 I sklený, 6 ks
194. Pohár sklenený, cca 0,2 I, 1 ks
195. Otvárač na fľašu URPINER hliníkový, červený, 2 ks
196. Sklenená miska číra, 1 ks
197. Nerezová miska, 2 ks
198. Lievik plastový stredný, biely, 1 ks
199. Lievik plastový malý, biely, 1 ks
200. Miska nerezová, 1 ks
201. Džbán na vodu 1 l, sklený, 1 ks
202. Sada kuchynského náradia, 7 ks
203. Plastová miska Araven, 1 ks
204. Dávkovač na kávu (patria ku kávovaru - položke 20), 3 ks
205. Plastová tácka URPINER okrúhla, 1 ks
206. Nerezová odmerka, bez označenia, cca 0,2 I, 1 ks
207. RUTER VIGOR 2700VGST od spoločnosti T-com s napájaním

Dôvod zápisu:

vlastnícke právo

Deň zápisu:

10.04.2016

Súpisová hodnota:

1.000,- EUR

Dôvod zápisu:

vlastnícke právo

Deň zápisu:

10.04.2016

Súpisová hodnota:

1.000,- EUR
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Deň vydania: 23.05.2016

zádržné právo
Opis zabezpečovacieho práva: zádržné právo, ktoré vzniklo s poukazom na § 672
ods. 2 veta druhá Občianskeho zákonníka
Zabezpečené pohľadávky: pohľadávky zo zmluvy o nájme nebytových priestorov zo
dňa 24.01.2012, bližšie špecifikované v prihláškach zabezpečených pohľadávok
veriteľa: Europa SC ZV a.s., so sídlom Námestie SNP 63, 960 01 Zvolen, IČO:
36 773 808; pod č. 2-11, vo výške 41.155,78 EUR
Zabezpečený veriteľ: Europa SC ZV a.s., so sídlom Námestie SNP 63, 960 01
Zvolen, IČO: 36 773 808

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca

K011974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MERKANTIL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R. Štefánika 32, 012 39 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 104 992
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 6K/3/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/3/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na predkladanie ponúk
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zapísaná v zozname
správcov vedeným MS SR pod č. S1731 správca úpadcu MERKANTIL s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 32, 012 39
Žilina, IČO: 34 104 992 (ďalej len „Úpadca“) vyzýva osoby vykonávajúce činnosť dražobníka podľa zákona č.
527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch
a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoDD“) na predkladanie ponúk na
uzavretie zmluvy o vykonaní dražby, ktorej predmetom bude dražba nasledovných nehnuteľností vrátane ich súčastí
a príslušenstva:
A:
Nehnuteľnosti tvoriace bývalý areál tlačiarní Úpadcu pozostávajúci zo:
Stavieb:

obec

K.ú.

č. LV p.č.

Spoluvlastnícky
Úpadcu

Popis

Štát

Budova- senník

Slovensko Trenčín Hanzlíková 1460 710/2

1/1

Výrobné priestory tlačiarne

Slovensko Trenčín Hanzlíková 1460 710/15, 710/16

1/1

Stredisko kovovýroby - výrobná hala
Slovensko Trenčín Hanzlíková 1460 711/1, 711/2, 711/3
tlačiarne

1/1

Prevádzková budova

1/1

Viacúčelový sklad

Slovensko Trenčín Hanzlíková 1460 712/2, 712/3
Slovensko Trenčín Hanzlíková

710/27, odčlenená z parc. č.
1/1
710/10
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Pozemkov:

Druh

Výmera v m2 Štát

obec

Katastrálne územie Číslo LV Parcelné číslo Spoluvlastnícky podiel úpadcu

Zastavané plochy a nádvoria 487

Slovensko Trenčín Hanzlíková

1460

613/7

1/1

Záhrady

5243

Slovensko Trenčín Hanzlíková

1460

709/2

1/1

Záhrady

1224

Slovensko Trenčín Hanzlíková

1460

709/3

1/1

Zastavané plochy a nádvoria 631

Slovensko Trenčín Hanzlíková

1460

710/7

1/1

Zastavané plochy a nádvoria 2230

Slovensko Trenčín Hanzlíková

1460

710/8

1/1

Zastavané plochy a nádvoria 2180

Slovensko Trenčín Hanzlíková

1460

710/10

1/1

Zastavané plochy a nádvoria 663

Slovensko Trenčín Hanzlíková

1460

710/14

1/1

Zastavané plochy a nádvoria 395

Slovensko Trenčín Hanzlíková

1460

710/15

1/1

Zastavané plochy a nádvoria 29

Slovensko Trenčín Hanzlíková

1460

710/52

1/1

Zastavané plochy a nádvoria 27

Slovensko Trenčín Hanzlíková

1460

710/58

1/1

Zastavané plochy a nádvoria 478

Slovensko Trenčín Hanzlíková

1460

711/1

1/1

Zastavané plochy a nádvoria 333

Slovensko Trenčín Hanzlíková

1460

711/2

1/1

Zastavané plochy a nádvoria 24

Slovensko Trenčín Hanzlíková

1460

711/3

1/1

Zastavané plochy a nádvoria 372

Slovensko Trenčín Hanzlíková

1460

712/2

1/1

Zastavané plochy a nádvoria 351

Slovensko Trenčín Hanzlíková

1460

712/3

1/1

B.
Pozemok, na ktorom je postavené parkovisko:

Druh

Výmera v m2 Štát

Zastavané plochy a nádvoria 487

obec

Katastrálne územie Číslo LV Parcelné číslo Spoluvlastnícky podiel úpadcu

Slovensko Trenčín Hanzlíková

1460

613/7

1/1

Nehnuteľnosti pod písmenami A a B sa budú dražiť v dvoch samostatných súboroch. Z tohto dôvodu je potrebné
predložiť samostatnú ponuku pre vykonanie dražby Nehnuteľností špecifikovaných pod písmenom A a samostatnú
ponuku pre vykonanie dražby Nehnuteľnosti špecifikovanej pod písmenom B.
V predloženej ponuke je potrebné uviesť výšku odmeny dražobníka z výťažku dražby, pričom výška odmeny musí
byť vyjadrená ako percento z výťažku dražby po odpočítaní nákladov dražby a predpokladané náklady dražby na
jedno kolo dražby spolu s predpokladanými celkovými nákladmi dražby.
Ponuku môže predložiť len dražobník, ktorý za posledných 6 mesiacov vykonával pre banku resp. pobočku
zahraničnej banky dražby. Túto skutočnosť je potrebné preukázať odkazom na číslo príslušného Obchodného
vestníku, kde bude možné údaj verifikovať z oznámenia o dražbe, v opačnom prípade sa na ich ponuky nebude
prihliadať.
Ponuky je potrebné doručiť na adresu:
LawService Recovery, k.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen
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Lehota na predkladanie ponúk: 03.06.2016
LawService Recovery, k.s., správca

K011975
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ST OMEGA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. gen. Štefánika 3, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 702 791
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2015 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

PERSPECTA Recovery, k. s., správca S1755, so sídlom kancelárie Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov,
správca úpadcu ST OMEGA, s.r.o. so sídlom Nám. gen. Štefánika 3, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 317 02 791 v
súlade s ustanovením § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zverejňuje oznámenie o doplnení všeobecnej majetkovej podstaty o nasledovné súpisové zložky majetku:

Číslo

Hlavná
kategória

Názov

104

Súpisová
hodnota Množstvo Detaily
(EUR)

Sporný Spoluvlastnícky Dôvod
Umiestnenie
zápis podiel úpadcu zápisu

1

DIČ DLŽNÍKA:
2020372640
IČ DPH
DLŽNÍKA:
SK2020372640
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
31322832
Obchodné meno
/ Meno a
priezvisko
DLŽNÍKA:
Slovnaft, a.s.
Sídlo / Trvalý
Nie
pobyt DLŽNÍKA:
Vlčie hrdlo 1
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku
pohľadávky:
Pohľadávka
titulom
nespotrebovanej
časti mýta CZ
Suma istiny v
EUR: 41,47

hnuteľný
majetok

Potravinárska digitálna
Digitálna váha - váha DIBAL M-360,
potraviny. DIBAL použitá, používaná na
1
150,00 €
M-360
váženie v potravinách.
230V.

Rok výroby:
Stav
Nie
opotrebovania:
primerane veku

hnuteľný
majetok

Potravinársky
elektrický krájač

Elektrický krájač
používaný v prevádzke
1
potravín. 230V, T2 RGO 250,00 €
UP

Rok výroby:
Stav
Nie
opotrebovania:
primerané veku

hnuteľný

Chladiarensky

Finančné
peňažná
vysporiadanie 102
pohľadávka mýtne palubné
jednotky

103

Popis

Nespotrebovaná časť
mýta CZ

Starší, plne funkčný
chladiarensky box,

41,47 €

Rok výroby:
1997

1

1/1

§ 67
ods. 1
písm. a)
ZKR

1/1

§ 67
ods. 1 Nám. Gen.
písm. Štefánika 3,
a)
SL
ZKR

1/1

§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR
§ 67
ods. 1
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105

hnuteľný
majetok

Chladiarensky
box - Arneg

chladiarensky box,
1
1
talianskej výroby, odber 000,00 €
733W, 220V

106

hnuteľný
majetok

Chladiarensky
box - Arneg dvojitý, vysoký

Chladiarensky vysoký
na jogurty a mliecne
výrobky. Výrobca
Arneg.

Regále na
potraviny

Regály na potraviny
rôznych rozmerov a
tvarov. Celková dĺžka
regálov 19 metrov.

1
1
500,00 €

Deň vydania: 23.05.2016

1997
Stav
Nie
opotrebovania:
primerané veku
Rok výroby:
1997
Stav
Nie
opotrebovania:
primerne veku

1/1

1/1

1

Rok výroby:
Stav
Nie
opotrebovania:
primerane veku

1/1

3 ks regálov na pečivo a
1
chlieb
100,00 €

Rok výroby:
Stav
Nie
opotrebovania:
primerane veku

1/1

1

Rok výroby:
Stav
Nie
opotrebovania:
primerané veku

1/1

hnuteľný
110
majetok

R134a - chladiarensky
Mraziarensky box
box na zmrzlinu. dĺžka
1
maly na zmrzlinu
250,00 €
cca 1,5 m. Bielej farby.

Rok výroby:
Stav
Nie
opotrebovania:
primerané veku.

1/1

hnuteľný
111
majetok

Nákupný košik do Na predaj nákupné
predajne košíky do predajne
kolieskový
kolieskové.

15

Rok výroby:
Stav
opotrebovania: Nie
primerané veku,
poškodené

hnuteľný
112
majetok

Nákupný košik do
predajne - ručný

7

Rok výroby:
Stav
Nie
opotrebovania:
primerané veku

1/1

Rok výroby:
Stav
opotrebovania:

1/1

hnuteľný
107
majetok

108

hnuteľný
majetok

Regály na pečivo

109

hnuteľný
majetok

Potravinárske koše do
Potravinárske
predajne potravín.
koše do predajne
Vhodné na drobný
- stacionárne
sáčkový tovar.

113

hnuteľný
majetok

hnuteľný
114
majetok

Registračné
pokladne
EURO-2100

300,00 €

50,00 €

150,00 €

35,00 €

Na predaj registračné
pokladne EURO-2100.
4
značka: eclom. Aj s PC 200,00 €
a pokladnami.

Na predaj viac druhov
Hasiace prístroje hasiacich prístrojov.
- práškove a
Rôzne veľkosti.
vodné
Natlakované a
odskúšané.

hnuteľný
115
majetok

Hliníkový rebrík

Hliníkový rebrík - 6
stupňov

hnuteľný
116
majetok

Posuvný pás k
pokladniam

Na predaj 2 ks
posuvných pásov na
tovar k pokladniam.

hnuteľný
117
majetok

Na predaj zachovalé
Šatníkové skrine červené šatníkové
červené
skrine.

hnuteľný
118
majetok

Gril - elektrický,
nerezový

hnuteľný
119
majetok

Na predaj nerezový
Nerezový digestor
digestor - odsávač.
- odsávač
Vhodný do prevádzky.

Na predaj gril elektrický, nerezový.
Chadiarensky regál.
13,2 KW. Spolu s
nerezovým stolom.

Nie

4

Rok výroby:
Stav
Nie
opotrebovania:
primerané veku

1

Rok výroby:
Stav
Nie
opotrebovania:
primerané veku

1/1

1
2
000,00 €

Rok výroby:
Stav
Nie
opotrebovania:
primerané veku

1/1

4

Rok výroby:
Stav
opotrebovania:
málo
opotrebované

1/1

1

Rok výroby:
Stav
Nie
opotrebovania:
primerané veku

1
2
100,00 €

Rok výroby:
Stav
Nie
opotrebovania:
primerané veku

200,00 €

30,00 €

120,00 €

50,00 €

Nie

1/1

1/1

1/1

ods. 1
písm.
a)
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR

Nám. Gen.
Štefánika 3,
SL
Nám. Gen.
Štefánika 3,
SL
Nám. Gen.
Štefánika 3,
SL
Nám. Gen.
Štefánika 3,
SL
Nám. Gen.
Štefánika 3,
SL
Nám. Gen.
Štefánika 3,
SL
Nám. Gen.
Štefánika 3,
SL
Nám. Gen.
Štefánika 3,
SL

§ 67
ods. 1 Nám. Gen.
písm. Štefánika 3,
a)
SL
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR

Nám. Gen.
Štefánika 3,
SL
Nám. Gen.
Štefánika 3,
SL
Nám. Gen.
Štefánika 3,
SL

§ 67
ods. 1 Nám. Gen.
písm. Štefánika 3,
a)
SL
ZKR
§ 67
ods. 1 Nám. Gen.
písm. Štefánika 3,
a)
SL
ZKR
§ 67
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2

Rok výroby:
Stav
Nie
opotrebovania:
priemerné veku

1/1

1

Rok výroby:
Stav
Nie
opotrebovania:
primerané veku

1/1

1

Rok výroby:
Stav
opotrebovania:

Nie

1/1

Na predaj nerezový
pracovný stôl s
2
250,00 €
umývadlom z cukrárne.

Rok výroby:
Stav
opotrebovania:
prierané veku

Nie

1/1

1

Rok výroby:
Stav
opotrebovania:
dobrý

Nie

1/1

Nerezový
Nerezový pracovný stôl
pracovný stôl bez
2
bez umývadla malý
150,00 €
umývadla malý

Rok výroby:
Stav
opotrebovania:
dobrý

Nie

1/1

hnuteľný
126
majetok

Profesionálna
digitálna váha kuchynská

Profesionálna digitálna
váha - kuchynská.
1
100,00 €
METLER TOLEDO.

Rok výroby:
Stav
Nie
opotrebovania:
primerané veku

1/1

hnuteľný
majetok

Nástenná
nerezová polica

Nástenná nerezová
1
polica, dĺžka 1,5 metra. 100,00 €

Rok výroby:
Stav
Nie
opotrebovania:
primeraný veku

1/1

Nerezový
Nerezový pracovný stôl
pracovný stôl so so šuflíkmi. Dĺžka 2 m.
1
300,00 €
šuflíkmi
Z cukrárne

Rok výroby:
Stav
Nie
opotrebovania:
primerané veku

1/1

Malá nerezová
výlevka

Malá nerezová výlevka
s osobitným umývadlom
1
150,00 €
na malé predmety.

Rok výroby:
Stav
Nie
opotrebovania:
primeraný veku

1/1

hnuteľný
130
majetok

Profesionálna
nerezová
dvojplatnička

Na predaj profesionálna
nerezová dvojplatnička.
1
VONS 0SE2, Výkon
600,00 €
6500W, krytie IP33.

Rok výroby:
Stav
Nie
opotrebovania:
primerané veku

hnuteľný
131
majetok

Na predaj Profesionálny
Profesionálny miešač na
miešač na cesto - cesto - malý. JAZ, s.r.o.
1
350,00 €
malý
model: 800 A-B,
0,18KW

Rok výroby:
Stav
Nie
opotrebovania:
primerané veku

1/1

hnuteľný
132
majetok

Profesionálny
Na predaj profesionálny
miešač na cesto - miešač na cesto - veľký.
1
500,00 €
veľký
Na objem cca 30 litrov.

Rok výroby:
Stav
Nie
opotrebovania:
primerané veku

1/1

Na predaj nerezové
Nerezové regály regály na koláče. výška
na koláče
1,7 metra a širka 2 x 1 90,00 €
meter a 1 x 0,5 metra.

3

Rok výroby:
Stav
Nie
opotrebovania:
primerané veku

1/1

Na predaj
Chladiarenska
Chladiarenska vitrína na
2
1
vitrína na koláče koláče. Použivaná v
000,00 €
cukrárni.

Rok výroby:
Stav
Nie
opotrebovania:
primerané veku

1/1

hnuteľný
120
majetok

Na predaj nerezová
Nerezová výlevka
výlevka. Dvojdielna.

hnuteľný
121
majetok

Tlačiareň - HP
LaserJet P1102

122

hnuteľný
majetok

30,00 €

Počítač - HP Pro Desk,
Počítač - HP Pro použitý s procesorom
Desk
intel pentium. a
40,00 €
monitorom LG.

hnuteľný
123
majetok

Nerezový
pracovný stôl s
umývadlom

hnuteľný
124
majetok

Na predaj nerezový
Nerezový
pracovný stôl bez
pracovný stôl bez umývadla, dĺžka 2m.
umývadla
veľký. z potravinárskej
výroby.

125

127

hnuteľný
majetok

hnuteľný
128
majetok

129

133

hnuteľný
majetok

hnuteľný
majetok

hnuteľný
134
majetok

500,00 €

200,00 €

1/1

§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR

Nám. Gen.
Štefánika 3,
SL
Nám. Gen.
Štefánika 3,
SL
Nám. Gen.
Štefánika 3,
SL
Nám. Gen.
Štefánika 3,
SL
Nám. Gen.
Štefánika 3,
SL
Nám. Gen.
Štefánika 3,
SL
Nám. Gen.
Štefánika 3,
SL
Nám. Gen.
Štefánika 3,
SL
Nám. Gen.
Štefánika 3,
SL

§ 67
ods. 1 Nám. Gen.
písm. Štefánika 3,
a)
SL
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR
§ 67
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Profesionálna
umývačka riadu

Profesionálna umývačka
riadu. FAGOR LVC 15.
1
300,00 €
Nerezová.

Rok výroby:
Stav
Nie
opotrebovania:
primerané veku

1/1

Nerezový stôl
stredný s
umývadlom

Na predaj nerezový stôl
stredný s umývadlom.
1
250,00 €
Dĺžka cca 1,5 metra.

Rok výroby:
Stav
opotrebovania:
primerné veku

Nie

1/1

Chladiarenska
vitrína na
zmrzlinu

Na predaj chladiarenska
1
1
vitrína na zmrzlinu
900,00 €

Rok výroby:
Stav
Nie
opotrebovania:
primeraný veku

1/1

Nerezový stôl
stredný s
výčapným
systémom

Nerezový stôl stredný s
výčapným systémom. s
1
kompresorom fľašami a 400,00 €
košom na odpadky.

Rok výroby:
Stav
Nie
opotrebovania:
primeraný veku

Na predaj zariadenie
Zariadenie
cukrárne - sedenie pre
cukrárne 1
hostí. 7 okrúhlych stolov 650,00 €
sedenie pre hostí
a 23 stoličiek.

Rok výroby:
Stav
Nie
opotrebovania:
primeraný veku

1/1

hnuteľný
140
majetok

Zariadenie
Zariadenie cukrárne cukrárne nábytok na mieru
nábytok na mieru

1

Rok výroby:
Stav
Nie
opotrebovania:
primeraný veku

1/1

hnuteľný
141
majetok

Na predaj bila
chladnička BEKO. s
Chladnička BEKO dvoma poličkami a
50,00 €
vyparníkom. Výška cca
70 cm.

1

Rok výroby:
Stav
opotrebovania:

Nie

1/1

hnuteľný
142
majetok

Na predaj
Veľkokapacitný
veľkokapacitný železný
železný kontainer
1
kontainer - uzavretý.
220,00 €
- uzavretý
Zelenej farby.

Rok výroby:
Stav
opotrebovania:

Nie

1/1

Rok výroby:
Stav
opotrebovania:

Nie

1/1

1

Rok výroby:
Stav
opotrebovania:

Nie

1/1

135

hnuteľný
majetok

hnuteľný
136
majetok

137

hnuteľný
majetok

hnuteľný
138
majetok

139

hnuteľný
majetok

600,00 €

143

hnuteľný
majetok

Veľkokapacitný
kontajner otvorený

144

hnuteľný
majetok

Na predaj veža značky
Rádiomagnetofón
SONY. Rádio, Deck a
SONY - hifi veža
35,00 €
CD prehrávač.

145

hnuteľný
majetok

NIR analyzátor
DA 7200

NIR analyzátor DA 7200
5
- prístroj na analýzu
1
800,00 €
kvality obilovín, olejnín.

Rok výroby:
Stav
opotrebovania:

Nie

1/1

146

hnuteľný
majetok

Analytická váha

Analytická váha s
vnútornou kalibráciou.

1

Rok výroby:
Stav
opotrebovania:
dobrý

Nie

1/1

Vlhkomer na
Vlhkomer na obiloviny,
obiloviny, olejniny
2
olejniny a strukoviny 1
a strukoviny 000,00 €
GAC 2100.
GAC 2100

Rok výroby:
Stav
opotrebovania:

Nie

1/1

Prístroj na
meranie
pádového čísla
1100

Prístroj na meranie
1
pádového čísla - falling
1
200,00 €
number 1100

Rok výroby:
Stav
opotrebovania:

Nie

1/1

Úžitkový automobil
PEUGEOT Partner
COMBI, 1.9D, SL 799
1
AI, najazdených 306
1
000,00 €
000 km, farba: biela, 51

Rok výroby:
2003
Stav
opotrebovania:

hnuteľný
147
majetok

148

149

hnuteľný
majetok

hnuteľný
majetok

PEUGEOT
Partner COMBI,
SL 799 AI

Na predaj eľkokapacitný
kontajner - otvorený.
1
100,00 €
Objem cca 7 m3.

1/1

50,00 €

Nie

1/1

§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR

Nám. Gen.
Štefánika 3,
SL
Nám. Gen.
Štefánika 3,
SL

§ 67
ods. 1 Nám. Gen.
písm. Štefánika 3,
a)
SL
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
a)
ZKR

Nám. Gen.
Štefánika 3,
SL
Nám. Gen.
Štefánika 3,
SL

Parchovany

Parchovany

Parchovany

Parchovany

Parchovany

Parchovany

Parchovany

Parchovany

§ 67
ods. 1
písm. Parchovany
a)
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Nám. Gen.
Štefánika 3,
SL
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SL 799 AI

Konkurzy a reštrukturalizácie
000 km, farba: biela, 51
kW, VIN:
VF3GCWJYB96024806

opotrebovania:
primerane veku

Deň vydania: 23.05.2016
a)
ZKR

Deň zápisu vyššie špecifikovaných položiek do súpisu majetku: 18.05.2016

V Bardejove, dňa 18.05.2016

PERSPECTA Recovery, k. s.
SKP úpadcu ST OMEGA s.r.o.
S 1755
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Deň vydania: 23.05.2016

K011979
Spisová značka: 8K/20/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Funiversity, s.r.o., so sídlom Gajova 21, 811 09
Bratislava, IČO: 35 941 618, právne zastúpený Advokátska kancelária Mikáči s.r.o., so sídlom Prievozská 4, 821 09
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: FUNIFOOD, s. r. o., so sídlom Úprkova 3, 811 04
Bratislava, IČO: 45 992 339
rozhodol
Súd vyzýva dlžníka - FUNIFOOD, s. r. o., so sídlom Úprkova 3, 811 04 Bratislava, IČO: 45 992 339, aby sa do 20
dní od doručenia tohto uznesenia pod následkom vyhlásenia konkurzu na jeho majetok a vystavenia sa možnosti
vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti k nemu 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.
Sud vyzýva dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania podľa
§ 19 ods. 1 písm. a), bod 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
2. Ak sa dlžník v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) bod 1 ZKR do 20 dní od doručenia uznesenia nevyjadrí k návrhu a
neosvedčí svoju platobnú schopnosť, najmä nepredloží
a) zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
b) zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
c) informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
d) zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania,
e) hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne)
f) poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku,
súd na jeho majetok vyhlási konkurz.
3. Následkom neplnenia si povinností v konkurze môže byť vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti dlžníka v zmysle
ust. § 242 a 243. Zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
4. Ak sa dlžník vyjadrí, že súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania, súd v zmysle §
19 ods. 1 písm. a), bod 3 zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania; rovnako postupuje aj vtedy, ak sa
má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil.
Okresný súd Bratislava I dňa 13.5.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K011980
Spisová značka: 8K/4/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Donoval, nar. 07.04.1980, bytom Muškátová 612,
900 28 Zálesie, občan SR, právne zastúpený: Mgr. Ing. Marián Galbavý, so sídlom Piešťanská 3, 917 01 Trnava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ján Donoval, nar. 07.04.1980, bytom Muškátová 612, 900 28
Zálesie, občan SR
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Ján Donoval, nar. 07.04.1980, bytom Muškátová 612, 900 28 Zálesie, občan SR
predbežného správcu: Ing. Marian Mikuš, so sídlom kancelárie Digital Park II Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, zn.
správcu: S1363.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať
a predložiť
súdu v lehote
10 dní
od ustanovenia
funkcie Z.
podrobnú
písomnú
správu o stave
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákonado
č. 200/2011
z. o Obchodnom
vestníku
a o zmene
a doplnení niektorých
na svojom
sídle: www.justice.gov.sk
zisťovania majetku dlžníka
a vykonaných
úkonoch,zákonov
v lehote
20 dníwebovom
od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
76
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.

Súd
ustanovuje
dlžníkovi:
07.04.1980,
bytom Muškátová 612, 900 28 Zálesie,
občan SR
Obchodný
vestník
98/2016Ján Donoval, nar.Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
23.05.2016
predbežného správcu: Ing. Marian Mikuš, so sídlom kancelárie Digital Park II Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, zn.
správcu: S1363.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 13.5.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K011981
Spisová značka: 8K/5/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: VDAS s. r. o., so sídlom M. Mišíka 19/A, 971 01
Prievidza, IČO: 45 987 769, právne zastúpený JUDr. Miroslav Ivanovič, so sídlom Grösslingova 45, 811 09
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: APF DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom
Nezábudková 5, 821 01 Bratislava, IČO: 44 212 194
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: APF DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom Nezábudková 5, 821 01 Bratislava, IČO: 44 212
194 predbežného správcu: JUDr. Michaela Voleková, so sídlom kancelárie Trnavská 27, 831 04 Bratislava, zn.
správcu: S 1518.
Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od
ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v
lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto
skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti
dlžníka, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 13.5.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K011982
Spisová značka: 8K/21/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32,
850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PTK-Echo Services s. r. o., so sídlom
Prešovská 39, 821 08 Bratislava, IČO: 44 263 279
rozhodol
Súd vyzýva dlžníka - PTK-Echo Services s. r. o., so sídlom Prešovská 39, 821 08 Bratislava, IČO: 44 263 279, aby
sa do 20 dní od doručenia tohto uznesenia pod následkom vyhlásenia konkurzu na jeho majetok a vystavenia sa
možnosti vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti k nemu 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 Vydáva
o stave
hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
- zoznam pohľadávok,a opri
ktorých
možno
s odbornou
starostlivosťou
predpokladať,
že budú uhradené najneskôr do
zmene
a doplnení
niektorých
zákonov
na svojom webovom
sídle: www.justice.gov.sk
30 dní od začatia konkurzného konania,
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- hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne)
- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku.

Súd vyzýva dlžníka - PTK-Echo Services s. r. o., so sídlom Prešovská 39, 821 08 Bratislava, IČO: 44 263 279, aby
sa do 20 dní od doručenia tohto uznesenia pod následkom vyhlásenia konkurzu na jeho majetok a vystavenia sa
možnosti vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti k nemu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby
predložil
Obchodný vestník 98/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 23.05.2016
- 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.
Sud vyzýva dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania podľa
§ 19 ods. 1 písm. a), bod 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
2. Ak sa dlžník v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) bod 1 ZKR do 20 dní od doručenia uznesenia nevyjadrí k návrhu a
neosvedčí svoju platobnú schopnosť, najmä nepredloží
a) zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
b) zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
c) informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
d) zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania,
e) hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne)
f) poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku,
súd na jeho majetok vyhlási konkurz.
3. Následkom neplnenia si povinností v konkurze môže byť vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti dlžníka v zmysle
ust. § 242 a 243. Zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
4. Ak sa dlžník vyjadrí, že súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania, súd v zmysle §
19 ods. 1 písm. a), bod 3 zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania; rovnako postupuje aj vtedy, ak sa
má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil.
Okresný súd Bratislava I dňa 13.5.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K011983
Spisová značka: 8K/22/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32,
850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ROTOM EX s.r.o., so sídlom Prievozská 38,
821 05 Bratislava, IČO: 35 720 301
rozhodol

Súd vyzýva dlžníka - ROTOM EX s.r.o., so sídlom Prievozská 38, 821 05 Bratislava, IČO: 35 720 301, aby sa do 20
dní od doručenia tohto uznesenia pod následkom vyhlásenia konkurzu na jeho majetok a vystavenia sa možnosti
vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti k nemu 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.
Sud vyzýva dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania podľa
§ 19 ods. 1 písm. a), bod 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
2. Ak sa dlžník v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) bod 1 ZKR do 20 dní od doručenia uznesenia nevyjadrí k návrhu a
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1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
2. Ak sa dlžník v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) bod 1 ZKR do 20 dní od doručenia uznesenia nevyjadrí k návrhu a
neosvedčí svoju platobnú schopnosť, najmä nepredloží
a) zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
b) zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
c) informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
d) zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania,
e) hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne)
f) poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku,
súd na jeho majetok vyhlási konkurz.
3. Následkom neplnenia si povinností v konkurze môže byť vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti dlžníka v zmysle
ust. § 242 a 243. Zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
4. Ak sa dlžník vyjadrí, že súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania, súd v zmysle §
19 ods. 1 písm. a), bod 3 zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania; rovnako postupuje aj vtedy, ak sa
má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil.
Okresný súd Bratislava I dňa 13.5.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K011984
Spisová značka: 8K/19/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: K-Shop s.r.o., so sídlom Ipeľská 5, 821 07 Bratislava,
IČO: 36 777 544, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: K-Shop s.r.o., so sídlom Ipeľská 5, 821 07
Bratislava, IČO: 36 777 544
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: K-Shop s.r.o., so sídlom Ipeľská 5, 821 07 Bratislava, IČO: 36 777 544 predbežného
správcu: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, zn.
správcu: S1436.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 13.5.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K011985
Spisová značka: 8K/36/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: E.M. Ekonóm, s.r.o. "v likvidácii"
so sídlom Vajnory 12190, 831 07 Bratislava, IČO: 31 366 261, správcom ktorého je bnt restructuring, k.s., so sídlom
kancelárie Cintorínska 7, 811 01 Bratislava, zn. správcu S1598, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: bnt restructuring, k.s., so sídlom kancelárie Cintorínska 7, 811 01 Bratislava,
zn. správcu S1598, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške
2.323,57 Eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd priznáva správcovi: bnt restructuring, k.s., so sídlom kancelárie Cintorínska 7, 811 01 Bratislava,
zn. správcu S1598, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške
2.323,57 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 16.5.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K011986
Spisová značka: 8K/59/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: A&D atelier, s.r.o., so sídlom
Ivánska cesta 4, 821 04 Bratislava, IČO: 35 961 767, správcom ktorého je Ing. Eduard Hyránek, PhD., so sídlom
kancelárie Stromová 9/A, 831 01 Bratislava, zn. správcu: S 1224,
rozhodol

Súd odvoláva: Ing. Eduard Hyránek, PhD., so sídlom kancelárie Stromová 9/A, 831 01 Bratislava,
zn. správcu: S 1224 z funkcie správcu úpadcu: A&D atelier, s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 4, 821 04 Bratislava, IČO:
35 961 767.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 16.5.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K011987
Spisová značka: 8K/11/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Ing. Ivo Nittmann, nar.
16.06.1953, bytom Nováckeho 3, 841 04 Bratislava, správcom ktorého JUDr. Michal Pohovej, so sídlom kancelárie
Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava, zn. správcu: S 1462, uznesením č. k. 8K/11/2015-137 zo dňa 10.03.2016,
rozhodol o povolení vstupu nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa
a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
05.04.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 16.5.2016
Mgr. Dominika Jalčová, vyšší súdny úradník
K011988
Spisová značka: 8K/11/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Ing. Ivo Nittmann, nar.
16.06.1953, bytom Nováckeho 3, 841 04 Bratislava, správcom ktorého JUDr. Michal Pohovej, so sídlom kancelárie
Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava, zn. správcu: S 1462, uznesením č. k. 8K/11/2015-139 zo dňa 10.03.2016,
rozhodol o povolení vstupu nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo SR, so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.04.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 16.5.2016
Mgr. Dominika Jalčová, 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

80

Obchodný vestník 98/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.05.2016

K011989
Spisová značka: 4K/6/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Róbert Potočný, nar. 21.07.1983,
bytom Planckova 1210/2, 851 01 Bratislava, št. občan SR, správcom ktorého je: JUDr. Juraj Puskailer, so sídlom
kancelárie Račianska 71, 831 02 Bratislava, značka správcu S1172, uznesením zo dňa 13.04.2016, č.k 4K/6/2015 125, povolil stup 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
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874, s pohľadávkami v celkovej sume 1 251,02 €. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 06.05.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 17.5.2016
Mgr. František Jančok, vyšší súdny úradník
K011990
Spisová značka: 4K/6/2015

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Róbert Potočný, nar. 21.07.1983,
bytom Planckova 1210/2, 851 01 Bratislava, št. občan SR, správcom ktorého je: JUDr. Juraj Puskailer, so sídlom
kancelárie Račianska 71, 831 02 Bratislava, značka správcu S1172, uznesením zo dňa 13.04.2016, č.k 4K/6/2015 127, povolil stup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, s pohľadávkami v celkovej sume 1 268,67 €.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.05.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 17.5.2016
Mgr. František Jančok, vyšší súdny úradník
K011991
Spisová značka: 2K/47/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu EURECS & PARTNERS, a.s., so
sídlom Námestie 1. mája č. 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 869 101, správcom ktorého je BANKRUPTCY
LIQUIDATION, k. s., so sídlom kancelárie Špitálska 10, 811 08 Bratislava, značka správcu: S 1514, o návrhu Ing.
Dušan Kondrlík, CSc. - INTERSTAV, so sídlom Jesenského 23, 955 01 Topoľčany, IČO: 36 884 359 na potvrdenie
prevodu pohľadávky
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok zapísaných do konečného zoznamu pohľadávok pod č. 24,
25 a 26 z pôvodného veriteľa: GreMi KLIMA, s. r. o., Kragujevská 9, 010 01 Žilina, IČO: 36 424 676 na konkurzného
veriteľa: Ing. Dušan Kondrlík, CSc. - INTERSTAV, so sídlom Jesenského 23, 955 01 Topoľčany, IČO: 36 884 359.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb.
Občianskeho súdneho poriadku) 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. Peter Dorič, 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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K011992
Spisová značka: 6K/27/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Ing. Miroslav Mauer, s miestom podnikania Kapitulská
468/26, 917 01 Trnava, IČO: 30 373 182, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Dúbravka Centrum,
spol. s r.o., so sídlom Rožňavská 12, 821 04 Bratislava, IČO: 35 950 781
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Dúbravka Centrum, spol. s r.o., so sídlom Rožňavská 12, 821 04
Bratislava, IČO: 35 950 781.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 17.5.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K011993
Spisová značka: 4K/23/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Adam Ondrejkovič, nar. 02.11.1990, bytom Bratislava,
831 07 Bratislava, št. občan SR, právne zast. Mgr. Jana Lenková, advokátka, so sídlom kancelárie Krížna 38, 811 07
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Adam Ondrejkovič, nar. 02.11.1990, bytom
Bratislava, 831 07 Bratislava, št. občan SR,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Adam Ondrejkovič, nar. 02.11.1990, bytom Bratislava,
831 07 Bratislava, št. občan SR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku. Konkurzné konanie sa začína
zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 17.5.2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 17.5.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K011994
Spisová značka: 4K/5/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Rebrick, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Kúpeľná 4, 811
02 Bratislava, IČO: 35 890 185, v mene ktorého koná likvidátor: Mgr. Pavol Krivulčík, nar. 06.11.1977, bytom
Brišovka 327, 029 57 Oravská Lesná, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Rebrick, s.r.o. v likvidácii,
so sídlom Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava, IČO: 35 890 185,
rozhodol

Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: Rebrick, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava,
IČO: 35 890 185, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa doručenia, a to
písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I. Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným spôsobom.
V odvolaní sa má uviesť, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie musí byť podpísané a datované, musí byť predložené s
potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden
rovnopis, inak budú vyhotovené kópie odvolania a jeho príloh na trovy účastníka podávajúceho odvolanie.
Okresný súd Bratislava I dňa 17.5.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K011995
Spisová značka: 4K/3/2007
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Tomáš Pištek
FREDDIE, Galandova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 17 526 990, o ustanovení správcu,
rozhodol

Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: Ing. Tomáš Pištek FREDDIE, Galandova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 17
526 990: JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, so sídlom kancelárie Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, značka správcu
S459.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.

Okresný súd Bratislava I dňa 17.5.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K011996
Spisová značka: 4K/6/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Crossdefault Management Group, k.s., so sídlom Zelená
2, 811 01 Bratislava, IČO: 45 462 801, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka
č.: 900/B o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka - Mlyn a pekárne u Sleziakov, s.r.o., so sídlom
Jarmočná 610/87, 992 01 Modrý Kameň, IČO: 34 099 344, zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Banská
Vydáva
Slovenskej
republiky
podľa zákona
č. 200/2011 Z.
z. o Obchodnom vestníku
Bystrica, oddiel:
Sro,Ministerstvo
vložka č. spravodlivosti
7138/S, takto,
o späťvzatí
návrhu
navrhovateľom,
takto
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Crossdefault Management Group, k.s., so sídlom Zelená
2, 811 01 Bratislava, IČO: 45 462 801, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka
č.: 900/B o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka - Mlyn a pekárne u Sleziakov, s.r.o., so sídlom
Jarmočná 610/87, 992 01 Modrý Kameň, IČO: 34 099 344, zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Banská
Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7138/S, takto, o späťvzatí návrhu navrhovateľom, takto
rozhodol
Súd konkurzné konanie zastavuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu n i e j e odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K011997
Spisová značka: 4K/25/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Adam Šanta, nar. 12. 01. 1986, trvale bytom Kolkáreň
12/17, 976 81 Podbrezová, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Adam Šanta, nar. 12. 01. 1986, trvale bytom Kolkáreň 12/17, 976 81
Podbrezová.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K011998
Spisová značka: 4K/26/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Anna Budajová, nar. 25. 02. 1971, trvale bytom Podkonice
238, 976 13 Podkonice, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Anna Budajová, nar. 25. 02. 1971, trvale bytom Podkonice 238, 976 13
Podkonice.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K011999
Spisová značka: 4K/27/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Janka Kapustová, nar. 02. 01. 1964, trvale bytom Ortútska
114/28, Malachov, 974 05 Banská Bystrica, zast. JUDr. Zuzanou Falisovou, advokátka, so sídlom kancelárie
Námestie Š. Moyzesa 2, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Janka Kapustová, nar. 02. 01. 1964, trvale bytom Ortútska 114/28,
Malachov, 974 05 Banská Bystrica.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Janka Kapustová, nar. 02. 01. 1964, trvale bytom Ortútska 114/28,
Malachov, 974 05 Banská Bystrica.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K012000
Spisová značka: 4K/22/2016
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 4K22/2016
vo veci
navrhovateľa: Finity s.r.o., so sídlom Žihľava 85, 985 22 Cinobaňa, IČO: 31 382 371
a ním označeného veriteľa: MJ STAV s.r.o., Hriňová 1911, 962 05 Hriňová, IČO: 45 478 805, Aequitas, s.r.o.,
advokátska kancelária, Dolná 19, Banská Bystrica
proti
dlžníkovi: PHS STROJÁRNE a.s., so sídlom Priemyselná 38, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 35 913 495
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 25.07.2016 o 09:00 h na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská
Bystrica, v miestnosti č. dv. 132.
Súd týmto upovedomuje veriteľa označeného v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka PHS
STROJÁRNE a.s., so sídlom Priemyselná 38, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 35 913 495, a to veriteľa: MJ STAV
s.r.o., Hriňová 1911, 962 05 Hriňová, IČO: 45 478 805, Aequitas, s.r.o., advokátska kancelária, Dolná 19, Banská
Bystrica o nariadenom pojednávaní.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na
súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním potrebné
návrhy, aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené
na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní
odvolať.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou !
Účastníci konania sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Všetky dôkazy a skutočnosti musia
predložiť alebo označiť skôr, ako súd vyhlási rozhodnutie vo veci samej, resp. pred vyhlásením uznesenia o skončení
dokazovania, pretože na dôkazy označené a predložené neskôr súd neprihliada (§ 120 ods. 1, 4 O. s. p.).
Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a O. s. p.!

Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K012001
Spisová značka: 4K/22/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci veďte
spisovú značku:
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
4K/22/2016
vo veci
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PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci veďte
spisovú značku:
4K/22/2016
vo veci
navrhovateľa: Finity s.r.o., so sídlom Žihľava 85, 985 22 Cinobaňa, IČO: 31 382 371
proti
dlžníkovi: PHS STROJÁRNE a.s., so sídlom Priemyselná 38, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 35 913 495
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 25.07.2016 o 09:00 h na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská
Bystrica, v miestnosti č. dv. 132.
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť a
môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu (§ 52, § 53 a § 147 ods. 1 O. s. p.).
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Účastníci konania sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Všetky dôkazy a skutočnosti musia
predložiť alebo označiť skôr, ako súd vyhlási rozhodnutie vo veci samej, resp. pred vyhlásením uznesenia o skončení
dokazovania, pretože na dôkazy označené a predložené neskôr súd neprihliada (§ 120 ods. 1, 4 O. s. p.).
Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a O. s. p.!
Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K012002
Spisová značka: 2K/33/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku:
2K/33/2016
vo veci
navrhovateľa: B.W.TRADE s.r.o., so sídlom Janka Kráľa 7, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
48 296 091, zast., Mgr. Vojtechom Jágerským, advokátom, so sídlom 960 01
Zvolen, Stráž 223
proti
dlžníkovi: Ľubomír Jurášek, nar. 30. 11. 1970, bytom 985 54 Lovinobaňa, Ul. SNP 333/31
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

nariaďuje sa pojednávanie
na deň 19. júla 2016 o 8.30 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie.
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48 296 091, zast., Mgr. Vojtechom Jágerským, advokátom, so sídlom 960 01
Zvolen, Stráž 223
proti
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dlžníkovi: Ľubomír Jurášek, nar. 30. 11. 1970, bytom 985 54 Lovinobaňa, Ul. SNP 333/31
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 19. júla 2016 o 8.30 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie.
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť a
môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu (§ 52, § 53
a § 147 ods. 1 O. s. p.).
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Účastníci konania sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Všetky dôkazy a skutočnosti musia
predložiť alebo označiť skôr, ako súd vyhlási rozhodnutie vo veci samej, resp. pred vyhlásením uznesenia o skončení
dokazovania, pretože na dôkazy označené a predložené neskôr súd neprihliada (§ 120 ods. 1, 4 O. s. p.).
Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a O. s. p.!
Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.
Banská Bystrica 17. 05. 2016
Mgr. Zuzana Antalová, v.r.
sudca
Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.05.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K012003
Spisová značka: 2K/33/2016
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 2K/33/2016
vo veci
navrhovateľa: B.W.TRADE s.r.o., so sídlom Janka Kráľa 7, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
48 296 091, zast., Mgr. Vojtechom Jágerským, advokátom, so sídlom 960 01
Zvolen, Stráž 223
a ním označeného veriteľa: 1. instructiva s.r.o., so sídlom 900 54 Jablonové 131, IČO:
47 352 663
proti
dlžníkovi: Ľubomír Jurášek, nar. 30. 11. 1970, bytom 985 54 Lovinobaňa, Ul. SNP 333/31
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 19. júla 2016 o 8.30 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Ľubomír Jurášek,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
nar. 30. 11. 1970,
bytom
985 54 Lovinobaňa, Ul. SNP 333/31,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
a to:
87131, IČO: 47 352 663
veriteľa č. 1: instructiva s.r.o., so sídlom 900 54 Jablonové

dlžníkovi: Ľubomír Jurášek, nar. 30. 11. 1970, bytom 985 54 Lovinobaňa, Ul. SNP 333/31
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Obchodný vestník 98/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 23.05.2016
nariaďuje sa pojednávanie na deň 19. júla 2016 o 8.30 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Ľubomír Jurášek,
nar. 30. 11. 1970, bytom 985 54 Lovinobaňa, Ul. SNP 333/31,
a to:
veriteľa č. 1: instructiva s.r.o., so sídlom 900 54 Jablonové 131, IČO: 47 352 663
o nariadenom pojednávaní.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na
súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním potrebné
návrhy, aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené
na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní
odvolať.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou !
Účastníci konania sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Všetky dôkazy a skutočnosti musia
predložiť alebo označiť skôr, ako súd vyhlási rozhodnutie vo veci samej, resp. pred vyhlásením uznesenia o skončení
dokazovania, pretože na dôkazy označené a predložené neskôr súd neprihliada (§ 120 ods. 1, 4 O. s. p.).
Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a O. s. p.!
Banská Bystrica 17. 05. 2016
Mgr. Zuzana Antalová, v.r.
sudca
Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.05.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K012004
Spisová značka: 2K/36/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ľubomír Kurčík, nar. 25. 10. 1977, bytom 962 21
Lieskovec, Lieskovská cesta 2509/36, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - Ľubomír Kurčík, nar. 25. 10. 1977, bytom 962 21 Lieskovec,
Lieskovská cesta 2509/36
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.05.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K012005
Spisová značka: 32K/13/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Mgr. Stanislav Zeleňák, narodený: 20.06.1963, trvale bytom:
Palárikova 3, 040 01 Košice, proti dlžníkovi: Ing. Peter Uličný, narodený: 26.03.1965, trvale bytom: Kupeckého
335/63, 040 01 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U k l a d á dlžníkovi, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k návrhu
na vyhlásenie konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Košice I (pracovisko ul.
Tichá č. 21, Košice
01) predložil
najmä:
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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
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U k l a d á dlžníkovi, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k návrhu
na vyhlásenie konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Košice I (pracovisko ul.
Tichá č. 21, Košice 040 01) predložil najmä:
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.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu. (§ 19 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)
Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa potrestá sa v zmysle ust. § 239 Trestného zákona odňatím
slobody až na osem rokov.
Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 240 Trestného zákona odňatím slobody až na
osem rokov.
Kto marí konkurzné konanie potrestá sa v zmysle ust. § 242 a § 243 Trestného zákona odňatím slobody až na desať
rokov.

Okresný súd Košice I dňa 16.5.2016
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K012006
Spisová značka: 32K/13/2016
OZNAM
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 32K/13/2016
vo veci
navrhovateľa : Mgr. Stanislav Zeleňák
proti dlžníkovi: Ing. Peter Uličný
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 20.7.2016 o 10:00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B posch.: 3.
Súd pokladá za potrebné Vás v konaní vypočuť.
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

Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie.
89Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať
predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu (§ 52, § 53 O.s.p.).

n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 20.7.2016 o 10:00 hod.
na Okresný vestník
súd Košice
I, pracovisko ul. TicháKonkurzy
č. 21, v miestnosti
č. dv.: 18/B posch.: 3.
Obchodný
98/2016
a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.05.2016

Súd pokladá za potrebné Vás v konaní vypočuť.

Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať
predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu (§ 52, § 53 O.s.p.).
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a
vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Podľa ust. § 120 ods. 4 O.s.p. všetky dôkazy a skutočnosti musia účastníci predložiť , alebo označiť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach , v ktorých sa nenariaďuje
pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr
súd neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v §
205a.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 17. mája 2016

JUDr. Slávka Garančovská
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia:
POUČENIE
Nepravdivé údaje sú trestné !
Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdzujem, že predvolaný(á) .......................................................................................................
pracuje na našom pracovisku v ......................................................................................................
má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) ........................................Sk, resp.
má mesačný zárobok, z ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času
..................................Sk
a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od ..................... do .................... hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy.
V ............................................ dňa ..................................
Pečiatka:

Podpis:

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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O.s.p. č.014a (predvolanie účastníka na prvé alebo ďalšie pojednávanie vo veci, keď má byť na ňom vypočutý, keď
možno rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie).

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 32K 13/2016
vo veci
navrhovateľa:

Mgr. Stanislav Zeleňák

a ním označených
veriteľov 1/ Mgr. Stanislav Zeleňák
2/ Československá obchodná banka, a.s.
3/ UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
4/ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 20.7.2016 o 10,00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B

posch.: 3.

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Ing. Peter Uličný
, Kupeckého 335/63, 040 01 Košice
a to
veriteľ č. 1.
veriteľ č. 2.
veriteľ č. 3.
veriteľ č. 4.

Mgr. Stanislav Zeleňák, Palárikova 3, 040 01 Košice,
Československá obchodná banka, a.s. , Michalská 18, 815 63 Bratislava,
UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 814 99 Bratislava,
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. , Mamateyova 17, 850 05 Bratislava

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 120 ods. 4 O.s.p. všetky dôkazy a skutočnosti musia účastníci predložiť, alebo označiť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr
do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej,
pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú
odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.

Okresný súd Vydáva
KošiceMinisterstvo
I
spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
V Košiciach, dňa 17. mája
2015a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
a o zmene
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vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr
do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej,
pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú
odvolacím dôvodom
len za podmienok uvedených
v § 205a.
Obchodný
vestník 98/2016
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 23.05.2016

Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 17. mája 2015

JUDr. Slávka Garančovská
sudkyňa

Za správnosť vyhotovenia:
Dana Geletová

Okresný súd Košice I dňa 16.5.2016
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K012007
Spisová značka: 31K/18/2013

Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Erik Varga, narodený:
21.08.1990, trvale bytom: Piešťanská č. 1466/6, 040 01 Košice o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Povoľuje sa oddlženie dlžníka: Erik Varga, narodený: 21.08.1990, trvale bytom: Piešťanská č. 1466/6, 040 01 Košice.
Ustanovuje správcu: JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie: Čajakova 1, 040 01 Košice, zn. správcu:
S1588.
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;
Vydáva
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zákona č.orgánov
200/2011obchodných
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Dlžník je povinný poskytnúť správcovi ku koncu prvého roka skúšobného obdobia sumu 3.235,- EUR na
uspokojenie záväzkov. Ak táto suma presiahne 40% jeho čistého príjmu, je povinný správcovi poskytnúť sumu

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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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 3.235,- EUR na
uspokojenie záväzkov. Ak táto suma presiahne 40% jeho čistého príjmu, je povinný správcovi poskytnúť sumu
najviac vo výške 40% jeho čistého príjmu počas skúšobného roka. Ak táto suma bude predstavovať menej ako 40%
čistého príjmu dlžníka, je dlžník povinný správcovi poskytnúť sumu zodpovedajúcu 40% čistého príjmu počas
skúšobného roka. 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 13.5.2016
JUDr. Július Tóth,
K012008
Spisová značka: 32K/2/2016

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: ORVIS družstvo KOŠICE, so sídlom: Opatovská
cesta 10, 040 01 Košice, IČO: 00 594 270 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: ORVIS družstvo KOŠICE, so sídlom: Opatovská cesta 10, 040 01
Košice, IČO: 00 594 270.
U s t a n o v u j e predbežného správcu: JUDr. Soňa Géciová, so sídlom kancelárie: Štúrova 44, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1185 z a s p r á v c u
p o d s t a t y.
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.
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.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
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).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak
bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 16.5.2016
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K012009
Spisová značka: 32K/15/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice,
Rozvojová 2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: PRO-BIO s.r.o., so sídlom: Partizánska 8, 071 01 Michalovce, IČO: 36
216 607 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: PRO-BIO s.r.o., so sídlom: Partizánska 8,
071 01 Michalovce, IČO: 36 216 607.

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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Slávka Garančovská, sudca
K012010
Spisová značka: 32K/5/2010
Okresný súd Nitra v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: DISK- Industrial
Engineering, s.r.o., ,, v konkurze“, so sídlom SNP 56, 936 01 Šahy, IČO: 36 535 150, ktorého správcom je Mgr.
Henrieta Slavkovská, so sídlom kancelárie A. Sládkoviča 5, 934 01 Levice, o odvolaní správcu, takto
rozhodol
Odvoláva Mgr. Henrietu Slavkovskú, so sídlom kancelárie A. Sládkoviča 5, 934 01 Levice, z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha ( § 205 ods. 1 O.s.p. ).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 16.5.2016
JUDr. Adriana Kunkelová, vyššia súdna úradníčka
K012011
Spisová značka: 31K/56/2014
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Katarína Tóth Rétfalvyová, narodená 02.12.1983, bytom
Bešeňov 5, o vyhlásenom malom konkurze na majetok úpadcu: Katarína Tóth Rétfalvyová, narodená 02.12.1983,
bytom Bešeňov 5, ktorého správcom je: Prvý správcovský dom, k.s., sídlo kancelárie Farská 33, 949 01 Nitra, o
návrhu správcu na zrušenie konkurzu uznesením č.k. 31K/56/2014-210 zo dňa 15.04.2016 zrušil konkurz na majetok
úpadcu Katarína Tóth Rétfalvyová, narodená 02.12.1983, bytom Bešeňov 5 po splnení konečného rozvrhu výťažku
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.05.2016.
Okresný súd Nitra dňa 16.5.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K012012
Spisová značka: 32K/61/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Branko Sasko, nar. 7.6.1973,
bytom Šafárikova 739/16, 952 01 Vráble, ktorého správcom je Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, so sídlom kancelárie
Radlinského 5, 949 01 Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Branko Sasko, nar. 7.6.1973,
bytom Šafárikova 739/16, 952 01 Vráble, ktorého správcom je Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, so sídlom kancelárie
Radlinského 5, 949 01 Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.P r i z n á v a správcovi Mgr. Ing. Miroslavovi Zdychavskému, so sídlom kancelárie Radlinského 5, 949 01 Nitra
paušálnu odmenu v sume 796,66 eura.
II.U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť správcovi Mgr. Ing. Miroslavovi Zdychavskému, so sídlom
kancelárie Radlinského 5, 949 01 Nitra časť priznanej paušálnej odmeny v sume 354,23 eura zo zloženého
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 19 - 112/2015
do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 16.5.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudca
K012013
Spisová značka: 32K/81/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Marek Vidovenec, nar. 19.4.1967, bytom Gazdovská
41, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Ing. Marek Vidovenec, nar. 19.4.1967, bytom
Gazdovská 41,945 01 Komárno, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Ing. Marek Vidovenec, nar. 19.4.1967, bytom
Gazdovská 41,945 01 Komárno.
II.
III.

O t v á r a malý konkurz.
Ustanovuje správcu Ing.Mgr. Štefan Kozár, sídlo kancelárie správcu Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra.

IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka Ing. Marek Vidovenec, nar. 19.4.1967, bytom Gazdovská 41,945
01 Komárno, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky,
ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu ; v jednom rovnopise aj na Okresnom súde
Nitra. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie práva a ďalšie
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v prílohách č.4 až 6 vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č.655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii, keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa v tomto konkurze
neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka Ing. Marek Vidovenec, nar. 19.4.1967, bytom Gazdovská 41,945 01 Komárno, ktorí majú zvyčajné miesto
pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
spôsobom v zmysle čl.40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 zo dňa 29.mája 2000.
VI.
Poučuje dlžníka o práve domáhať sa oddlženia po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených
zákonom č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v úplnom znení.
VII.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 14
ods.1 Občianskeho súdneho poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia
saMinisterstvo
považujespravodlivosti
nasledujúciSlovenskej
deň po zverejnení
uznesenia
Vydáva
republiky podľa
zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
v Obchodnom vestníku.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 16.5.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K012014
Spisová značka: 31K/43/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : Gabriel Juhász, nar. 23.01.1970, bytom
Želiarsky svah 20, 943 01 Štúrovo, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Gabriel Juhász - M&J
TRANS, s miestom podnikania Želiarsky svah 20, 943 01 Štúrovo, IČO: 33 663 220, ktorého správcom je: JUDr.
Marek Ďuran, adresa kancelárie Boženy Němcovej 4, 949 01 Nitra, o návrhu navrhovateľa Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99, Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky v sume 359,45 eura pôvodného veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814
99, Bratislava, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd.
Odvolanie môže podať ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka. V odvolaní sa má popri všeobecných
náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§205 ods. 1 O.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 16.5.2016
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K012015
Spisová značka: 31K/19/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Monika Lévárdyová, nar. 12.04.1969, bytom Šarkan 6,
943 42 Šarkan, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníčku: Monika Lévárdyová, nar. 12.04.1969, bytom Šarkan 6,
943 42 Šarkan, takto
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Monika Lévárdyová, nar. 12.04.1969, bytom Šarkan 6, 943 42 Šarkan.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje správcu Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Farská 33, 949 01 Nitra, S1131.
Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory
tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až 6
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, sa neprihliada.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie
ako v Slovenskej
republike,
spôsobom
podľa
článkurepubliky
40 Nariadenia
Rady
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zo dňa
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predpisov, sa neprihliada.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie
ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o
konkurznom konaní.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok; na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
Súd poučuje dlžníka o možnosti oddlženia; návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník spolu s návrhom na
vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu a musí obsahovať okrem
všeobecných náležitostí návrhu (§ 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý
zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 16.5.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K012016
Spisová značka: 32K/18/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky - dlžníka: Viera Kubovičová, nar. 8.4.1959, bytom Malý Báb 237, 951
34 Báb, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Viera Kubovičová, nar. 8.4.1959, bytom Malý Báb 237, 951 34
Báb, takto
rozhodol
I.U s t a n o v u j e Mgr.Ladislava Baráta, sídlo kancelárie správcu Školská 3, 949 01 Nitra za predbežného správcu
dlžníkovi Viera Kubovičová, nar. 8.4.1959, bytom Malý Báb 237, 951 34 Báb.
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 17.5.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudca
K012017
Spisová značka: 32K/58/2015
Okresný súd Nitra zverejňuje uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 1CoKR/26/2016-178
Krajský súd v Bratislave v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: NZ - INVEST, s.r.o. ,, v
konkurze", so sídlom: Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky, IČO: 31 427 081, ktorého správcom je Mgr.
Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie: Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, o zrušení konkurzu ex offo, na odvolanie
veriteľa: Orange Slovensko, a.s., so sídlom: Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270, v konaní zastúpený
JUDr. Františkom Hajdu, proti uzneseniu Okresného súdu Nitra zo dňa 10.02.2016, v konaní pod č. k. 32K/58/2015142, takto
rozhodol
Krajský súd v Bratislave odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Nitra pod č.k. 32K/58/2015-142, zo dňa
10.02.2016, z r u š u j e .
Poučenie:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
dňa 19.4.2016
JUDr. Lýdia Noskovičová, predsedníčka senátu
K012018
Spisová značka: 4K/18/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Mikulanin, nar. 16.4.1958, bytom
Laborecká 1891/45, 066 01 Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Miroslav Mikulanin, nar. 16.4.1958, bytom Laborecká 1891/45, 066 01
Humenné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra
Okresný súd Prešov dňa 16.5.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, samosudca
K012019
Spisová značka: 2K/61/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu AMI TRADE
s.r.o., so sídlom Janka Hollého 197/8, 065 03 Podolínec, IČO: 36 725 650, správcom ktorého je RK Správca, k.s., so
sídlom Slánska 20/A, 080 06 Prešov, IČO: 47 257 041, o odmene a náhrade preukázaných výdavkov predbežného
správcu, takto
rozhodol
Priznáva RK Správca, k.s., so sídlom Slánska 20/A, 080 06 Prešov, IČO: 47 257 041 za výkon funkcie predbežného
správcu paušálnu odmenu vo výške 663,88 eura a náhradu výdavkov vo výške 976,49 eura, ktoré mu budú po
právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
zloženého dňa 14.07.2015 na účet tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na predbežného správcu položka 106/2015
(41/07-15).
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právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
zloženého dňa 14.07.2015 na účet tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na predbežného správcu položka 106/2015
(41/07-15).
Ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu RK Správca, k.s.,
so sídlom Slánska 20/A, 080 06 Prešov, IČO: 47 257 041 nevyčerpanú časť preddavku vo výške 683,21 eura
zloženého dňa 14.07.2015 na účet tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na predbežného správcu položka 106/2015
(41/07-15).

Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 17.5.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K012020
Spisová značka: 2R/1/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VIHORLAT s.r.o. Snina,
so sídlom Strojárska 20, Snina 069 23, IČO: 36 475 319, správcom ktorého je JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom
Puškinova 16, 080 01 Prešov, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 zo dňa 23.3.2016 na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so
sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava voči úpadcovi: VIHORLAT s.r.o. Snina, so sídlom Strojárska 20, Snina 069 23,
IČO: 36 475 319, prihlásených prihláškami na Okresnom súde Prešov pod por. č. 81-85 vo výške 6.820,14 eura na
navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 17.5.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K012021
Spisová značka: 38K/22/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Milan Štefánik, nar. 25.02.1970, bydlisko Budovateľská
447/5, Trenčín, občan Slovenskej republiky, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Milan Štefánik, nar.
25.02.1970, bydlisko Budovateľská 447/5, Trenčín, občan Slovenskej republiky , takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Z a č í n a sa konkurzné konanie voči dlžníkovi Milan Štefánik, nar. 25.02.1970, bydlisko Budovateľská 447/5,
Trenčín, občan Slovenskej republiky.
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 17.5.2016
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K012022
Spisová značka: 29K/18/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ján Tušjak, nar. 27.12.1957,
bydliskom Zakvášov 1520/39, 017 01 Považská Bystrica, štátny občan SR, uznaný za malý, ktorého správcom je Ing.
Oľga Šabová so sídlom kancelárie Dolný Šianec 1, 9111 01 Trenčín, značka správcu S1452, o návrhu správcu na
odvolanie z funkcie správcu, takto
rozhodol
I. Správca Ing. Oľga Šabová so sídlom kancelárie Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, značka správcu S1452 sa
odvoláva z funkcie správcu.
II. Súd zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v sídle Okresného súdu Trenčín, Piaristická 27, Trenčín v
miestnosti č. 105 dňa 06.06.2016 o 09:30 hod.
Predmet rokovania schôdze veriteľov je nasledujúci:
1.
2.
3.

Otvorenie
Hlasovanie schôdze veriteľov o návrhu na nového správcu
Záver

Prezentácia veriteľov začne o 09,20 hod. Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické
osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie
veriteľa - originál alebo osvedčená fotokópia a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci
alebo poverenia musí vyplývať zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ak nejde o
zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo veci vyhláseného konkurzu a účasť na
schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o zastupovanie advokátom, musí byť
úradne osvedčený.
III. Odvolanému správcovi sa až do ustanovenia nového správcu určuje vykonávať činnosti a s tým súvisiace
oprávnenia, týkajúce sa správy a ochrany majetku podliehajúceho konkurzu a činnosti a s tým súvisiace oprávnenia,
ktoré správcovi uloží vykonať veriteľský výbor na základe záväzného pokynu.
IV. Odvolaný správca je povinný bezodkladne, najneskôr do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť
veriteľskému výboru a novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť novému správcovi všetku
potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 16.5.2016
JUDr. Michal Fiala, samosudca
K012023
Spisová značka: 29K/23/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť Pamantec, a.s.
v konkurze, so sídlom Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 46 056 572, ktorého správcom je
Ing. Oľga Šabová so sídlom kancelárie Dolný Šianec 1, 9111 01 Trenčín, značka správcu S1452, o návrhu správcu
na odvolanie z funkcie správcu, takto
rozhodol
I. Správca Ing. Oľga Šabová so sídlom kancelárie Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, značka správcu S1452 sa
odvoláva z funkcie správcu.
II. Súd zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v sídle Okresného súdu Trenčín, Piaristická 27, Trenčín v
miestnosti č. 105 dňa 06.06.2016 o 09:00 hod.
Predmet rokovania schôdze veriteľov je nasledujúci:
1.
2.
3.

Otvorenie
Hlasovanie schôdze veriteľov o návrhu na nového správcu
Záver

Prezentácia veriteľov začne o 08,50 hod. Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické
osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie
veriteľa - originál alebo osvedčená fotokópia a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci
alebo poverenia musí vyplývať zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ak nejde o
zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo veci vyhláseného konkurzu a účasť na
schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o zastupovanie advokátom, musí byť
úradne osvedčený.
III. Odvolanému správcovi sa až do ustanovenia nového správcu určuje vykonávať činnosti a s tým súvisiace
oprávnenia, týkajúce sa správy a ochrany majetku podliehajúceho konkurzu a činnosti a s tým súvisiace oprávnenia,
ktoré správcovi uloží vykonať veriteľský výbor na základe záväzného pokynu.
IV. Odvolaný správca je povinný bezodkladne, najneskôr do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť
veriteľskému výboru a novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť novému správcovi všetku
potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 16.5.2016
JUDr. Michal Fiala, samosudca
K012024
Spisová značka: 40R/5/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci zamietnutého reštrukturalizačného plánu dlžníka Ing. Tomáš Smejkal, s miestom
podnikania Jilemnického 7053/3, 911 01 Trenčín, IČO: 34 600 558, takto
rozhodol
I. Reštrukturalizačné konanie vedené voči dlžníkovi Ing. Tomáš Smejkal, s miestom podnikania Jilemnického 7053/3,
911 01 Trenčín, IČO: 34 600 558 s a z a s t a v u j e.
II. Z a č í n a sa konkurzné konanie voči dlžníkovi Ing. Tomáš Smejkal, s miestom podnikania
Jilemnického 7053/3, 911 01 Trenčín, IČO: 34 600 558.
III. V y h l a s u j e sa konkurz na majetok dlžníka Ing. Tomáš Smejkal, s miestom podnikania
Ministerstvo
spravodlivosti
republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Jilemnického Vydáva
7053/3,
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34 600 558.
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II. Z a č í n a sa konkurzné konanie voči dlžníkovi Ing. Tomáš Smejkal, s miestom podnikania
Jilemnického 7053/3, 911 01 Trenčín, IČO: 34 600 558.
III. V y h l a s u j e sa konkurz na majetok dlžníka Ing. Tomáš Smejkal, s miestom podnikania
Jilemnického 7053/3, 911 01 Trenčín, IČO: 34 600 558.
IV. Do funkcie správcu sa u s t a n o v u j e
18/23, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S628.

JUDr. Róbert Fatura so sídlom kancelárie Centrum

V. Ukladá 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. V ďalšom
období je správca povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom
konaní prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VII. Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky
na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
40K/58/2015. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku.
VIII. Dlžník sa poučuje, že za podmienok ustanovených v § 166 a nasledujúce zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako zák.
č. 7/2005 Z. z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich dlhov.
Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu.
IX. Poučenie pre veriteľov: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje
prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z.). 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 zák. č. 7/2005 Z. z.). 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 zák. č. 7/2005 Z. z.). 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. 3 prvá veta
zák. č. 7/2005 Z. z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z. z.). 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 (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z.). 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 zák. č. 7/2005 Z. z.). 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 zák. č. 7/2005 Z. z.). 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 zák. č. 7/2005 Z. z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z. z.). Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods.
2 zák. č. 7/2005 Z. z.). 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
zák. č. 7/2005 Z. z.). 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 zák. č. 7/2005 Z. z.). 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 zák. č. 7/2005 Z. z.). 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
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z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z. z.). 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 zák. č. 7/2005 Z. z.). 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 (§ 29 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z. z.). 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 zák. č. 7/2005 Z. z.). 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 zák. č. 7/2005 Z. z.).
X. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z. z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z.)
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 zák. č. 7/2005 Z. z.). 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).
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.
Okresný súd Trenčín dňa 17.5.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K012025
Spisová značka: 25K/6/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: HanSpa Trade, spol. s r.o., IČO: 36 728
021, Hollého 741/5, 905 01 Senica, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.
19513/T, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd p r e d l ž u j e predbežnému správcovi, Trnavský správcovský dom, k. s., so sídlom kancelárie:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, lehotu na podanie záverečnej správy o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka o 15
dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.5.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K012026
Spisová značka: 23R/2/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Absolon, s.r.o., IČO 45729484, Pekárska 11, Trnava,
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 37512/T, o návrhu na povolenie
reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol

Súd z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: Absolon, s.r.o., IČO 45729484, Pekárska 11,
Trnava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.5.2016
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K012027
Spisová značka: 23R/1/2016

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Clane, s.r.o., IČO 46057650, Pekárska 11, Trnava,
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 35659/T, o návrhu na povolenie
reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol

Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka: Clane, s.r.o., IČO 46057650, Pekárska 11, Trnava.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Erika Bilského, so sídlom kancelárie: Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
a)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
b)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej
osobe,
c)
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľností alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
d)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
e)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
f)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
g)
urobenie právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
h)
vykonanie iného než bežného právneho úkonu (§ 10 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.),
i)
právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako troch mesiacov,
j)
právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 10 % z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
k)
právny úkon, ktorý sa týka majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 10.000 eur,
l)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
m)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
§ 124 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z., vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie popretej
pohľadávky.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok: Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
správcovi musí byť doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa
neprihliada. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
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c) právny dôvod vzniku pohľadávky,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,

§ 124 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z., vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie popretej
pohľadávky.
Poučenie
spôsobe prihlasovania pohľadávok:
sa podáva v jednom rovnopise
u správcu,
pričom
Obchodnýveriteľov
vestníko98/2016
Konkurzy aPrihláška
reštrukturalizácie
Deň vydania:
23.05.2016
správcovi musí byť doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa
neprihliada. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. 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.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v
prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za
nezabezpečenú pohľadávku. 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. 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. 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. Na
požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok. Ak sú
pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby rozhodol, či sa na
prihlášku prihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V
námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky
zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.5.2016
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K012028
Spisová značka: 3K/4/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Riedel, nar. 7.4.1987, bytom
Minčolská 1782/1, 010 07 Žilina, správcom ktorého je LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Radlinského
1730, 026 01 Dolný Kubín, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí mimo iné
skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise majetku podstát
spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav na nich ku
koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
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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 súdu predložiť a doručiť návrh čiastočného, resp. konečného rozvrhu výťažku ešte pred jeho
predložením príslušnému veriteľskému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné
náležitosti a prílohy, 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
K012029
Spisová značka: 3K/4/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Riedel, nar. 7.4.1987, bytom
Minčolská 1782/1, 010 07 Žilina, správcom ktorého je LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Radlinského
1730, 026 01 Dolný Kubín, takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR na
účet správy podstaty. Poukázaná suma slúži ako záloha na činnosť správcu v konkurze.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina dňa 7.3.2016 a
vedeného pod číslom účtovného dokladu 14/3-16.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./.

Okresný súd Žilina dňa 16.5.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca

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

108

