Obchodný vestník 102/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.05.2017

K011871
Spisová značka: 2K/73/2009
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: BARTOLOMEI FINANCE, a.s., so sídlom Kutlíková 17, 852 50
Bratislava, IČO: 35 791 641 uznesením č.k. 2K/73/2009-511 zo dňa 23.03.2017, pre nedostatok majetku zrušil
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: BARTOLOMEI FINANCE, a.s., so sídlom Kutlíková 17, 852 50 Bratislava,
IČO: 35 791 641. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.04.2017.

Okresný súd Bratislava I dňa 23.5.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K011872
Spisová značka: 6R/2/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BTG HOLDING s.r.o., so sídlom
Ľubochnianska 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35 759 089, správcom ktorého je: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom
kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S1690, o návrhu na predĺženie lehoty na popieranie
pohľadávok
rozhodol
Súd predlžuje lehotu na popieranie pohľadávok o 30 dní, ktorá uplynie dňom 14.06.2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 23.5.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K011873
Spisová značka: 3K/15/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Ladislav Kianička, nar.
21.08.1981, Schengenská 373/46B, 851 10 Bratislava, správcom ktorého je JUDr. Stanislav Demčák, so sídlom
kancelárie Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, zn. správcu: S 1581, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny
za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi:JUDr. Stanislav Demčák, so sídlom kancelárie Štefánikova 8, 811 05
Bratislava, zn. správcu: S 1581, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo
výške 796,66 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 23.5.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K011874
Spisová značka: 3K/2/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Stavebniny JOVAK, s.r.o., so
sídlom Galvaniho 8, 821 04 Bratislava, IČO: 44 561 989, správcom ktorého je BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.,
so sídlom kancelárie Špitálska 10, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S1514, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na vstup do konkurzného konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Stavebniny JOVAK, s.r.o., so
sídlom Galvaniho 8, 821 04 Bratislava, IČO: 44 561 989, správcom ktorého je BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.,
so sídlom kancelárie Špitálska 10, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S1514, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na vstup do konkurzného konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava Bratislava, so zistenými pohľadávkami v celkovej sume 5.349,62 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.5.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K011875
Spisová značka: 3K/2/2015

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Stavebniny JOVAK, s.r.o., so
sídlom Galvaniho 8, 821 04 Bratislava, IČO: 44 561 989, správcom ktorého je BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.,
so sídlom kancelárie Špitálska 10, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S1514, o návrhu obchodnej spoločnosti
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na vstup do
konkurzného konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, so zistenými pohľadávkami v celkovej sume
20.257,65 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.5.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K011876
Spisová značka: 6OdK/2/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vladimír Koch, nar. 24.05.1987, bytom Jesenského
10, 903 01 Senec, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO:
30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Vladimír Koch, nar. 24.05.1987, bytom
Jesenského 10, 903 01 Senec
rozhodol
Súd o p r a v u j e uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 02.05.2017, č. k. 6OdK/2/2017-23, v záhlaví a
prvej časti výroku tak, že správne má znieť:
„Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vladimír Koch, nar. 24.05.1987, bytom Jesenského
Vydávazastúpeným:
Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej
republikyso
podľa
zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
10, 903 01 Senec,
Centrum právnej
pomoci,
sídlom
Námestie
slobody
12, 810 05vestníku
Bratislava, IČO: 30
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
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Súd o p r a v u j e uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 02.05.2017, č. k. 6OdK/2/2017-23, v záhlaví a
prvej časti výroku tak, že správne má znieť:
„Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vladimír Koch, nar. 24.05.1987, bytom Jesenského
10, 903 01 Senec, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30
798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
Poučenie:
Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 02.05.2017, č. k. 6OdK/2/2017-23, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
11.05.2017 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Vladimír Koch, nar. 24.05.1987, bytom Jesenského 10, 903 01
Senec (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie správcu ustanovil: JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, so sídlom kancelárie
Tomášikova 3/a, 821 01 Bratislava, zn. správcu: S1786 (ďalej len „Správca“).
V písomnom vyhotovení predmetného uznesenia bolo v záhlaví a v prvej časti výroku uznesenia nesprávne uvedená
adresa bydliska Dlžníka, čím došlo ku chybe v písaní.
Podľa § 196 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len ,,ZKR“) ak tento zákon neustanovuje inak, na začatie konkurzného konania, na
konkurzné konanie, na začatie reštrukturalizačného konania, na reštrukturalizačné konanie a konanie o oddlžení
(ďalej len ,,konanie podľa tohto zákona“) sa primerane použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku.
Podľa § 224 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len ,,CSP“), súd kedykoľvek aj bez návrhu
opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O oprave vydá opravné uznesenie, ktoré
doručí účastníkom.
Podľa § 234 ods. 2 CSP ak nie je ďalej ustanovené inak, požijú sa na uznesenie primerane ustanovenia o rozsudku.
S poukazom na ustanovenie § 224 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, súd opravil
zrejmú nesprávnosť, tak ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.5.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K011877
Spisová značka: 6K/8/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LAMIA, spol. s r.o., so sídlom
Veternicova 7, 841 05 Bratislava, IČO: 31 347 801, ktorého Ste správcom, Vám týmto oznamuje, že uznesenie č. k.
6K/8/2016-110 zo dňa 24.04.2017, ktorým súd rozhodol o povolení vstupu nového veriteľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto pôvodného
veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500,
nadobudlo právoplatnosť dňa 18.05.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.5.2017
Mgr. Natália Ďurčová, vyšší súdny úradník
K011878
Spisová značka: 8K/7/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu - dlžníka: Dávid Frič, nar.
05.05.1982, bytom Svätoplukova 2649/39, 902 01 Pezinok, občan SR, správcom ktorého je JUDr. Peter Petrán, so
sídlom kancelárie Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S353 o návrhu správcu na zrušenie konkurzu
po splnení konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Dávid Frič, nar. 05.05.1982, bytom Svätoplukova 2649/39,
902 01 Pezinok, občan SR, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
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 je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd
Bratislava I.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 22.5.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K011879
Spisová značka: 8K/22/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika- Daňový úrad Bratislava,
Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Streetline s.r.o.,
Dvojkrížna 47, 820 13 Bratislava, IČO: 35 929 928
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Streetline s.r.o. so sídlom Dvojkrížna 47, 820 13 Bratislava, IČO: 35929928 predbežného
správcu INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s. so sídlom kancelárie Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 003
506, značka Správcu: S1765
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 22.5.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K011880
Spisová značka: 2K/39/2012
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Gron, miesto
podnikania 969 82 Podhorie č. 159, IČO: 34 543 856, správcom ktorého je Mgr. Katarína Milanská, so sídlom
kancelárie Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen, uznesením č. k. 2K 39/2012 - 192 zo dňa 25. 04. 2017 potvrdil prevod
pohľadávok z veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Banská Bystrica) na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 05. 2017
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.05.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K011881
Spisová značka: 2K/39/2012
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Gron, miesto
podnikania 969 82 Podhorie č. 159, IČO: 34 543 856, správcom ktorého je Mgr. Katarína Milanská, so sídlom
kancelárie Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen, uznesením č. k. 2K 39/2012 - 195 zo dňa 25. 04. 2017 potvrdil prevod
pohľadávok z veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484
na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 19. 05. 2017
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.05.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K011882
Spisová značka: 2K/39/2012
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Gron, miesto
podnikania 969 82 Podhorie č. 159, IČO: 34 543 856, správcom ktorého je Mgr. Katarína Milanská, so sídlom
kancelárie Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen, uznesením č. k. 2K 39/2012 - 198 zo dňa 25. 04. 2017 potvrdil prevod
pohľadávok z veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35
937 874 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 05. 2017
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.05.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K011883
Spisová značka: 2K/39/2012
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Gron, miesto
podnikania 969 82 Podhorie č. 159, IČO: 34 543 856, správcom ktorého je Mgr. Katarína Milanská, so sídlom
kancelárie Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen, uznesením č. k. 2K 39/2012 - 201 zo dňa 25. 04. 2017 potvrdil prevod
pohľadávok z veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava, IČO:
30 796 482 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 05. 2017
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.05.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K011884
Spisová značka: 2K/97/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ojala Slovakia s.r.o., so
sídlom 962 04 Kriváň, Kriváň 565, IČO: 44 310 226, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd. Sro, vložka č. 15191/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Jaroslav Jakubčo, so sídlom
kancelárie 974 11 Banská Bystrica, Mladých budovateľov 2, uznesením č. k. 2K 97/2016 - 401 zo dňa 24. 04. 2017
povolil vstup nového veriteľa - sasnet s. r. o., so sídlom 974 11 Banská Bystrica, Javornícka 15, IČO: 46 073 213 do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - DOVEL s.r.o., so sídlom 962 01 Vígľaš, Malinovského 10/56,
IČO: 44 008 643. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 05. 2017
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.05.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K011885
Spisová značka: 30K/41/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I vo veci úpadcu: FUSTA s.r.o., so sídlom Popradská 68, 040 11 Košice, IČO: 36 604 933 o
návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na
potvrdenia nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom
Rozvojová 2, 041 90 Košice, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 vedených v zozname pohľadávok na tunajšom súde pod č. 16/1 až 16/71 a pod č. 30/1
až 30/154.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 22.5.2017
JUDr. Pavel Varga,
K011886
Spisová značka: 26K/64/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Ing. Imrich Krupička, narodený: 13.06.1967, trvale bytom Dolný
Smokovec 55, 059 81 Vysoké Tatry, právne zastúpený: JUDr. Gábor Száraz, advokát, Garbiarska 20, 064 01 Stará
Ľubovňa proti dlžníkovi: T SILVER, a.s. v likvidácii, so sídlom Popradská 64/I., 040 11 Košice, IČO: 36 458 911,
právne zastúpený: JUDr. Michael Medviď, advokát, Wurmova 1131/4, 040 23 Košice, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: T SILVER, a.s. v likvidácii, so sídlom Popradská 64/I., 040 11
Košice, IČO: 36 458 911 pre osvedčenie platobnej schopnosti.
Priznáva dlžníkovi nárok na návrhu trov konania v plnom rozsahu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie účastník konkurzného konania do 15 dní
odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu
na Krajský súd v Košiciach a to písomne v troch vyhotoveniach.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
o zmene a doplnení
niektorých zákonov
svojom
webovom
sídle: proti
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Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie účastník konkurzného konania do 15 dní
odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu
na Krajský súd v Košiciach a to písomne v troch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 CSP) 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 (§ 363 CSP).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 23.5.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K011887
Spisová značka: 26K/60/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom
Rozvojová 2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: ROYAL TOKAJ SK s.r.o., so sídlom 181, 076 82 Malá Tŕňa, IČO: 36 603
112 o výmene správcu podstaty takto
rozhodol
O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Michael Medviď, so sídlom kancelárie Štúrova 27 , 040 01 Košice, značka
správcu: S1566.
U s t a n o v u j e nového správcu podstaty: Areko Group, k.s., so sídlom kancelárie Vrátna 28, 040 01 Košice,
značka správcu: S1689.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 24.5.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K011888
Spisová značka: 31K/14/2017

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice,
Rozvojová 2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: FELDOM, s.r.o., so sídlom: ul. sv. Cyrila a Metoda 154, 078 01 Sečovce,
IČO: 31 653 537 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: FELDOM, s.r.o., so sídlom: ul. sv. Cyrila a
Metoda 154, 078 01 Sečovce, IČO: 31 653 537.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný
obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
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 Košice I dňa 24.5.2017
JUDr. Július Tóth,
K011889
Spisová značka: 31K/24/2009
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FEDEX-ex, s.r.o. "v likvidácii", so
sídlom: Jazmínová 5, 040 11 Košice, IČO: 36 570 541 o návrhu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: FEDEX-ex, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom: Jazmínová 5, 040
11 Košice, IČO: 36 570 541 pre nedostatok majetku.
Nepriznáva správcovi podstaty: doc. JUDr. Ján Husár CSc., so sídlom kancelárie: Slovenskej jednoty 8, 040 01
Košice, zn. správcu: S1091, náhradu preukázaných výdavkov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 24.5.2017
JUDr. Július Tóth,
K011890
Spisová značka: 26K/12/2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: DUBINA, s.r.o., so sídlom Čeľovce 188, 076 17 Čeľovce, IČO: 36
194 948 proti dlžníkovi: EKOENERGETIKA s.r.o. Košice, so sídlom Slovenská 16, 040 01 Košice, IČO: 36 172 430 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 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 23.5.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K011891
Spisová značka: 31K/36/2015
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Metal Servis Centrum, spoločnosť s
ručením obmedzeným v likvidácii, so sídlom: Kukučínova 14, 040 01 Košice, IČO: 36 209 333, o návrhu
navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na
potvrdenie nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice,
so sídlom: Rozvojová 2, 040 90 Košice, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedených v zozname pohľadávok pod č. 35 až 126 v celkovej výške 3.630.699,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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P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice,
so sídlom: Rozvojová 2, 040 90 Košice, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedených v zozname pohľadávok pod č. 35 až 126 v celkovej výške 3.630.699,EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh). (§ 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok)

Okresný súd Košice I dňa 24.5.2017
JUDr. Július Tóth,
K011892
Spisová značka: 26K/27/2013

OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Bomba, nar. 06.07.1982, bytom Tri
hôrky 9, 040 11 Košice uznesením zo dňa 23.03.2017, sp. zn. 26K/27/2013-246 potvrdil prevod pohľadávok z
pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29 augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava na navrhovateľa
Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.04.2017.

Okresný súd Košice I dňa 26.4.2017
Mgr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K011893
Spisová značka: 31K/6/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Jana Chocholová, narodená: 17.10.1985, trvale bytom:
Súľovská 90, 049 22 Gemerská Poloma, práv. zastúpený: Mgr. Peter Kocák - advokát, 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: Jana Chocholová, narodená: 17.10.1985, trvale bytom: Súľovská
90, 049 22 Gemerská Poloma.
U z n á v a konkurz za malý.
Ustanovuje predbežného správcu: Ing. Imrich Krupička, so sídlom kancelárie: Mlynská 27, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1178 za správcu podstaty.
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
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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 individuálne 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 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).
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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).
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 okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak
bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I dňa 24.5.2017
JUDr. Július Tóth,
K011894
Spisová značka: 32K/7/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: NOVAPRODUCT, s. r. o., so sídlom: Majoránová
14783/47, 821 07 Bratislava, IČO: 46 579 087 proti dlžníkovi: IGS Group s.r.o., so sídlom: M.R.Štefánika 2393/29,
075 01 Trebišov, IČO: 36 681 792 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 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 23.5.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K011895
Spisová značka: 26K/14/2014
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MUDr. Július Kazimír, nar. 10.05.1953,
bytom Čermeľské prielohy 1386/7, 040 01 Košice uznesením zo dňa 27.03.2017, sp. zn. 26K/14/2014-902 potvrdil
prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa Cintorínska
zákona č. 200/2011
Z. z.99
o Obchodnom
Košice na navrhovateľa
Slovenská
konsolidačná
a.s.,
so sídlom
21, 814
Bratislavavestníku
I, IČO: 35 776 005.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.04.2017.
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Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MUDr. Július Kazimír, nar. 10.05.1953,
bytom Čermeľské prielohy 1386/7, 040 01 Košice uznesením zo dňa 27.03.2017, sp. zn. 26K/14/2014-902 potvrdil
prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90
Košice na navrhovateľa Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.04.2017.

Okresný súd Košice I dňa 28.4.2017
Mgr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K011896
Spisová značka: 32K/7/2017
PREDVOLANIE NA POJEDNÁVANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 32K/7/2017
vo veci
navrhovateľa : NOVAPRODUCT, s. r. o.
proti dlžníkovi: IGS Group s.r.o.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
predvolávame na pojednávanie na deň

28.6.2017

o

10,30

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.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
*) Prineste 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 k návrhu nevyjadríte a 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.[§19 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)]
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
V Košiciach, dňa 24. mája 2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Za správnosť vyhotovenia:

JUDr. Slávka Garančovská
sudkyňa

alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Podľa 102/2017
ust. § 154 CSP, prostriedky
procesného
útoku a prostriedky procesnej Deň
obrany
možno30.05.2017
uplatniť
Obchodný vestník
Konkurzy
a reštrukturalizácie
vydania:
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
V Košiciach, dňa 24. mája 2017
JUDr. Slávka Garančovská
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia:
Marta Ruščáková
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 32K/7/2017
vo veci
navrhovateľa:

NOVAPRODUCT , s. r. o.
a ním označených
veriteľov 1/ NOVAPRODUCT, s.r.o.
2/ SOWILO s.r.o.
3/ Slovenská republika - Finančná správa SR
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň

28.6.2017

o

10,30

na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B

hod.
posch.: 3

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
a to
1/ NOVAPRODUCT, s. r. o., Majoránová 14783/47, 821 07 Bratislava, IČO: 46 579 087,
2/ SOWILO s.r.o., Námestie Slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 46 076 930,
3/ Slovenská republika - Finančná správa SR
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. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 24.5.2017
JUDr. Slávka Garančovská
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia:
Marta Ruščáková
Okresný súd Košice I dňa 24.5.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 102/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.05.2017

K011897
Spisová značka: 26K/9/2015
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STAVBYINDUSTRIA, s.r.o., so sídlom
Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava, IČO: 36 494 763 Košice uznesením zo dňa 24.03.2017, sp. zn. 26K/9/2015440 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom
Rozvojová 2, 041 90 Košice na navrhovateľa Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.04.2017.

Okresný súd Košice I dňa 28.4.2017
Mgr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K011898
Spisová značka: 26K/31/2015
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Katarína Kaľavská, nar. 28.02.1966, bytom
Bernolákova 3, 040 11 Košice uznesením zo dňa 27.03.2017, sp. zn. 26K/31/2015-223 potvrdil prevod pohľadávok z
pôvodného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice na
navrhovateľa Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.04.2017.

Okresný súd Košice I dňa 28.4.2017
Mgr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K011899
Spisová značka: 26K/34/2015
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok: ViJA Aqua, s.r.o., so
sídlom 215, Trnava pri Laborci 072 31, IČO: 36 674 877 uznesením zo dňa 24.03.2017 sp. zn. 26K/34/2015-230
povolil vstup do konkurzného konania navrhovateľovi Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto konkurzného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom
Rozvojová 2, 041 90 Košice.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.04.2017.

Okresný súd Košice I dňa 28.4.2017
Mgr. Andrea Pohančeníková, 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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Obchodný vestník 102/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.05.2017

K011900
Spisová značka: 26K/38/2015

OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu NewWaveStudio, s.r.o., so sídlom
Hemerkova 27, 040 23 Košice, IČO: 46 300 431, zast. PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o. advokátska kancelária,
Kmeťova 24, 040 01 Košice uznesením zo dňa 24.03.2017, sp. zn. 26K/38/2015-246 potvrdil prevod pohľadávok z
pôvodného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice na
navrhovateľa Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.04.2017.

Okresný súd Košice I dňa 28.4.2017
Mgr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K011901
Spisová značka: 26K/47/2015
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok: JUMP - TANDEM s.r.o.,
so sídlom Haviarska 12, 040 01 Košice, IČO: 43 785 565 uznesením zo dňa 24.03.2017 sp. zn. 26K/47/2015-202
povolil vstup do konkurzného konania navrhovateľovi Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto konkurzného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom
Rozvojová 2, 041 90 Košice.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.04.2017.

Okresný súd Košice I dňa 28.5.2017
Mgr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K011902
Spisová značka: 2K/14/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: SR - Daňový úrad Prešov, so sídlom
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: FATIA consulting, s.r.o., so
sídlom Jasenovská 1140, 066 01 Humenné, IČO: 36 713 571, takto
rozhodol

začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: FATIA consulting, s.r.o., so sídlom Jasenovská 1140, 066 01
Humenné, IČO: 36 713 571.
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
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
podľa zákona
200/2011
Z. konkurzné
z. o Obchodnom
vestníku
konkurzného Vydáva
konania
bráni tomu,
aby sa na
majetokrepubliky
toho istého
dlžníkač.začalo
iné
konanie.
Ak počas
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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
17 konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho

Obchodný vestník 102/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Deň vydania: 30.05.2017

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 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)
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 banke5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra..
Okresný súd Prešov dňa 24.5.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K011903
Spisová značka: 40K/62/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Marián Ďurkovič, nar. 17.09.1970,
trvale bytom Sládkovičova 77/14, 956 18 Bošany, ktorý dňa 25.02.2017 ukončil podnikateľskú činnosť pod
obchodným menom Marián Ďurkovič fy. asyx s miestom podnikania Sládkovičova 77/14, 956 18 Bošany, IČO 33 570
191, uznaný za malý, zastúpený Mgr. René Nguyen, advokát, so sídlom Jesenského 230/7, 958 01 Partizánske, IČO
50 152 289, ktorého správcom je JUDr. Otília Prachařová so sídlom kancelárie Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica
nad Váhom, značka správcu S41, o výmene správcu takto
rozhodol
I. JUDr. Otília Prachařová so sídlom kancelárie Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom, značka správcu S41
sa odvoláva z funkcie správcu.
II. Mgr. Marek Piršel so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, značka správcu S1670 sa ustanovuje do
funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 23.5.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K011904
Spisová značka: 40NcKR/15/2017
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 40NcKR/15/2017
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Ing. Marián Ševčík, nar. 01.10.1962, bytom Poluvsie 39, 972 16 Pravenec

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

nariaďuje pojednávanie

na deň 04.07.2017 o 9:30 hod.
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tejto veci uveďte
spisovú značku : 40NcKR/15/2017
Okresný
súd Trenčín
Obchodný vestník
102/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.05.2017

v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Ing. Marián Ševčík, nar. 01.10.1962, bytom Poluvsie 39, 972 16 Pravenec
nariaďuje pojednávanie

na deň 04.07.2017 o 9:30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
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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e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu
možno
uložiť102/2017
do 500 eur. Súd môže priKonkurzy
opakovanom
porušení povinnosti uložiť poriadkovú
pokutu do
2 000
Obchodný vestník
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
30.05.2017
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.

Okresný súd Trenčín dňa 24.5.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K011905
Spisová značka: 40NcKR/12/2015
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 40NcKR/12/2015
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Katarína Burdová, nar. 02.12.1959, bytom 957 03 Dubnička 17
nariaďuje pojednávanie

na deň 04.07.2017 o 9:45 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Podľa § a101
ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie,
o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Obchodný vestník 102/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 30.05.2017
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 24.5.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K011906
Spisová značka: 40K/26/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Erika Gibasová, nar. 14.07.1976,
bydliskom Lúčna 16/4, 971 01 Prievidza, zast. advokátskou kanceláriou ŠKODA LEGAL s. r. o. so sídlom
Komenského 18/B, 974 01 Banská Bystrica, IČO 47 244 259, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Dušan
Divko, M. B. A. so sídlom kancelárie Kpt. Nálepku 346, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1227, o návrhu
správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Erika Gibasová, nar. 14.07.1976, bydliskom Lúčna 16/4, 971 01 Prievidza sa zrušuje po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
doručenia jeho zverejnením v
Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ,
ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody § 365 Civilného sporového
poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh § 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného
sporového poriadku).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 24.5.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K011907
Spisová značka: 38K/53/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Michal Šturcel, nar.
10.02.1981, trvale bytom C. Majerníka 292/14, 971 01 Prievidza, uznaného za malý, ktorého správcom je obchodná
spoločnosť SKKS, k. s. so sídlom kancelárie Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO
36 868 67, na návrh správcu uznesením č.k. 38K/53/2015-353 zo dňa 27.04.2017 zrušil konkurz po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.05.2017.
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10.02.1981, trvale bytom C. Majerníka 292/14, 971 01 Prievidza, uznaného za malý, ktorého správcom je obchodná
spoločnosť SKKS, k. s. so sídlom kancelárie Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO
36 868 67, na návrh správcu uznesením č.k. 38K/53/2015-353 zo dňa 27.04.2017 zrušil konkurz po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.05.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 24.5.2017
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K011908
Spisová značka: 25K/42/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Timea Garajová, nar. 05.06.1979,
Paľovce 54, 925 92 Topoľnica, správcom majetku ktorého je JUDr. Alena Kaplanová, so sídlom kancelárie: Nám. 1.
mája 14, 921 01 Piešťany, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý, takto
rozhodol
Súd opravuje výrok uznesenia Okresného súdu Trnava č. k. 25K/42/2016-218 zo dňa 14.12.2016, tak že správne
má znieť:
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Timea Garajová, nar. 05.06.1979, Paľovce 54, 925 92 Topoľnica.
Súd u z n á v a konkurz za malý.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Alena Kaplanová, so sídlom kancelárie: Nám. 1. mája, 921 01
Piešťany.
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
V ostatných častiach zostáva uznesenie bezo zmeny.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je možné podať odvolanie.
Proti uzneseniu súdu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha.
Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a
účelné.

Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
tlačive, ktorého vzor jeauvedený
príloheniektorých
vyhláškyzákonov
č. 665/2005
Z.z.,
ktorousídle:
sa vykonávajú
niektoré ustanovenia
o zmene avdoplnení
na svojom
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zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. (§ 28
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1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. (§ 28
ods. 2 ZKR).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR).
10.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
14.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
15.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že
majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
ods. 1 ZKR).
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich
dlhov,
ak bol102/2017
konkurz zrušený preto, žeKonkurzy a reštrukturalizácie
Obchodný
vestník
Deň vydania: 30.05.2017
majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167
ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 22.5.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K011909
Spisová značka: 25R/2/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: UNIMONT Banská Bystrica, spol. s r.o., IČO: 31 611 940,
Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
č. 39762/T, o povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka: UNIMONT Banská Bystrica, spol. s r.o., IČO: 31 611
940, Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s., so sídlom kancelárie: Námestie
SNP 14, 811 06 Bratislava.
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)
vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa (iného úkonu ako toho úkonu podnikateľa,
ktorý je nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú predmetom jeho
podnikateľskej alebo inej činnosti),
b)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
c)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej
osobe,
d)
prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
e)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
f)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
g)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
h)
urobenie právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení pohľadávok,
i)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako troch mesiacov,
j)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5 % z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
k)
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému
subjektu v priebehu jedného roka v sume presahujúcej 16 596,96 eura, s výnimkou plnení vyplývajúcich z právnych
úkonov dlžníka schválených správcom,
l)
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií,
m)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom
n)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej
pohľadávky,
o)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
§ 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku účinného 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:
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
musíSlovenskej
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nezabezpečenú pohľadávku. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
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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 24.5.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K011910
Spisová značka: 1K/15/2013

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Urmín, nar. 25.2.1974, bytom O.
Borodáčovej 5787/14, 036 01 Martin, správcom ktorého je: JUDr. Michal Brož, so sídlom kancelárie: A. Bernoláka 6,
034 01 Ružomberok, v časti o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie je prípustné odvolanie. Odvolanie môže podať správca a veriteľ, ktorého
zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v
Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
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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nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
Obchodný
vestník
102/2017 považuje za nesprávne
Konkurzy(odvolacie
a reštrukturalizácie
Deňdomáha
vydania:
30.05.2017
akých
dôvodov
sa rozhodnutie
dôvody) a čoho sa odvolateľ
(odvolací
návrh).

Okresný súd Žilina dňa 24.5.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K011911
Spisová značka: 1K/18/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Jašica, nar. 30.8.1992,
Bysterecká 2065/21, 026 01 Dolný Kubín, zastúpeného: JUDr. Tomášom Pukajom, advokátom so sídlom Samuela
Nováka 1572, 026 01 Dolný Kubín, správcom ktorého je: Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová, so sídlom kancelárie:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny, takto
rozhodol

P r i z n á v a správcovi: Mgr. Ing. Gabriele Ďurmanovej, so sídlom kancelárie: Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina,
paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 24.5.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K011912
Spisová značka: 1K/18/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Jašica, nar. 30.8.1992,
Bysterecká 2065/21, 026 01 Dolný Kubín, zastúpeného: JUDr. Tomášom Pukajom, advokátom so sídlom Samuela
Nováka 1572, 026 01 Dolný Kubín, správcom ktorého je: Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová, so sídlom kancelárie:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
P o u k a z u j e správcovi na účet správy podstaty sumu 1.274,99 €.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi na účet správy podstaty sumu 1.274,99 €, zaplatenú
na účet Okresného súdu Žilina a vedenú pod položkou registra: 146, rok: 2016, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie, vydanému súdnym úradníkom, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia
uznesenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku, na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. Za deň doručenia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v
akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V
sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu
možné a účelné.

Okresný súd Žilina dňa 24.5.2017
Mgr. Antónia Ďuranová, vyššia súdna úradníčka

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

26

Obchodný vestník 102/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.05.2017

K011913
Spisová značka: 1K/18/2009
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SOIC, s.r.o., J. Ťatliaka 1785/6, 026 01
Dolný Kubín, IČO: 36 369 276, správcom ktorého je: Mgr. Imrich Šimulák, so sídlom kancelárie: Ul. Slobody 43, 022
01 Čadca, uznesením č.k. 1K/18/2009-428 zo dňa 26.4.2017 zrušil konkurz pre nedostatok majetku úpadcu.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.5.2017.
V Žiline, dňa 24.5.2017

Okresný súd Žilina dňa 24.5.2017
Mgr. Antónia Ďuranová, vyššia súdna úradníčka

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: 30.05.2017

K011914
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanuljaková Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hamuliakovo 353, 900 43 Hamuliakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1954
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Čajakova 13, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/64/2016 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/64/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

5. Typ súpisnej položky majetku: iná majetková hodnota - zrážka z iných príjmov v rozsahu v akom môže byť
postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac apríl 2017 vo výške 377,56 Eur.
Súpisová hodnota majetku: 377,56 Eur.
Dňa 22.05.2017
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K011915
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Martins Da Silvová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šalviová 56, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1975
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/54/2014/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/54/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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

·

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

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

·

Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava.

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava,
a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.

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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Termín je vhodné si
mjakubcik@kprecovery.sk

vopred

Konkurzy a reštrukturalizácie

dohodnúť

na

tel.:

+

421 918 535 298

Deň vydania: 30.05.2017

alebo

e-mailovej

adrese:

V Bratislave dňa 25.5.2017

KP recovery, k.s., správca

K011916
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hydroterra servis, a.s. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 833 076
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/57/2014/S 1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/57/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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

·

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

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

·

Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava.

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava,
a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.

Termín je vhodné si
mjakubcik@kprecovery.sk

vopred

dohodnúť

na

tel.:

+

421 918 535 298

alebo

e-mailovej

V Bratislave dňa 25.5.2017

KP recovery, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011917
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ROGIER a. s. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 755 733
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/49/2013/S 1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/49/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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

·

ROGIER a. s. „v konkurze“, Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava, IČO: 35 755 733

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

·

Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava.

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava,
a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.

Termín je vhodné si
mjakubcik@kprecovery.sk

vopred

dohodnúť

na

tel.:

+

421 918 535 298

alebo

e-mailovej

V Bratislave dňa 25.5.2017

KP recovery, k.s., správca

K011918
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Libor Slovák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehotského 2, 811 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Benko, LLM
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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Sídlo správcu:
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2015 S1478
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisnej položky majetku:
Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac jún 2015
vo výške 325,02 Eur.
Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac jún 2015
vo výške 750 Eur.
Súpisová hodnota majetku: 1.075,02 EUR.

Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac júl 2015
vo výške 820 Eur.
Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac júl 2015
vo výške 325,02 Eur.
Súpisová hodnota majetku: 1.145,02 EUR.

Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac august
2015 vo výške 800 Eur.
Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac august
2015 vo výške 325,02 Eur.
Súpisová hodnota majetku: 1.125,02 EUR.

Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac
september 2015 vo výške 750 Eur.
Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac
september 2015 vo výške 325,02 Eur.
Súpisová hodnota majetku: 1.075,20 EUR.

Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac október
2015 vo výške 960 Eur.
Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac október
2015 vo výške 325,02 Eur.
Súpisová hodnota majetku: 1.285,02 EUR.

Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac
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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Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac
november 2015 vo výške 730 Eur.
Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac
november 2015 vo výške 325,02 Eur.
Súpisová hodnota majetku: 1.055,02 EUR.

Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac
december 2015 vo výške 730 Eur.
Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac
december 2015 vo výške 325,02 Eur.
Súpisová hodnota majetku: 1.055,02 EUR.

Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac január
2016 vo výške 730 Eur.
Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac január
2016 vo výške 325,02 Eur.
Súpisová hodnota majetku: 1.055,02 EUR.

Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac február
2016 vo výške 730 Eur.
Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac február
2016 vo výške 325,02 Eur.
Súpisová hodnota majetku: 1.055,02 EUR.

Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac marec
2016 vo výške 900 Eur.
Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac marec
2016 vo výške 325,02 Eur.
Súpisová hodnota majetku: 1.225,02 EUR.

Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac apríl 2016
vo výške 1.500 Eur.
Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac apríl 2016
vo výške 325,02 Eur.
Súpisová hodnota majetku: 1.825,02 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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Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac máj 2016
vo výške 62,01 Eur.
Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac máj 2016
vo výške 325,02 Eur.
Súpisová hodnota majetku: 387,03 EUR.

Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac jún 2016
vo výške 325,02 Eur.
Súpisová hodnota majetku: 325,02 EUR.

Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac júl 2016
vo výške 338,62 Eur.
Súpisová hodnota majetku: 338,62 Eur.

Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac august
2016 vo výške 338,62 Eur.
Súpisová hodnota majetku: 338,62 Eur.

Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac
september 2016 vo výške 338,62 Eur.
Súpisová hodnota majetku: 338,62 Eur.

Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac október
2016 vo výške 338,62 Eur.
Súpisová hodnota majetku: 338,62 Eur.
Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac november
2016 vo výške 338,62 Eur.
Súpisová hodnota majetku: 338,62 Eur.

Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac december
2016 vo výške 338,62 Eur.
Súpisová hodnota majetku: 338,62 Eur.

Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac január
2017 vo výške 338,62 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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Súpisová hodnota majetku: 338,62 Eur.

Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac február
2017 vo výške 338,62 Eur.
Súpisová hodnota majetku: 338,62 Eur.

Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac marec
2017 vo výške 338,62 Eur.
Súpisová hodnota majetku: 338,62 Eur.

Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac apríl
2017 vo výške 338,62 Eur.
Súpisová hodnota majetku: 338,62 Eur.

Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac máj 2017
vo výške 338,62 Eur.
Súpisová hodnota majetku: 338,62 Eur.

Dňa 22.05.2017 JUDr. Marek Benko, LL.M., správca

K011919
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Libor Slovák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehotského 2, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Benko, LLM
Sídlo správcu:
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2015 S1478
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie zámeru zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
JUDr. Marek Benko, LLM, správca úpadcu Libor Slovák, nar. 11.01.1952, bytom Lehotského 2, 811 05 Bratislava, v
zmysle ust. § 96 v spojení s ust. § 98 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že k dnešnému dňu zostavil zoznam
pohľadávok proti všeobecnej podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate je k nahliadnutiu pre zástupcu veriteľov a veriteľov pohľadávok proti
všeobecnej podstate k dispozícii v kancelárii správcu. V zmysle ust. § 96 ods. 3 ZKR, veriteľský výbor, dotknutý
zabezpečený veriteľ a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti všeobecnej podstate, je oprávnený do 30 dní
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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zabezpečený veriteľ a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti všeobecnej podstate, je oprávnený do 30 dní
od zverejnenia tohto oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V Bratislave dňa 25.05.2017
JUDr. Marek Benko, LLM, správca

K011920
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Libor Slovák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehotského 2, 811 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Benko, LLM
Sídlo správcu:
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2015 S1478
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Majetok

Zápis do súpisu

Súpisová hodnota

Výmaz do
súpisu

Deň
zapísania
majetku

Hodnota
zapisovaného
majetku určená
vlastným odhadom
v EUR

Dôvod výmazu
z majetku

Opis súpisovej zložky majetku

Súpisová
zložka
majetku

Pohľadávky

Dlžník (meno a priezvisko
alebo názov a bydlisko
Celková
Mena
Právny dôvod vzniku
alebo sídlo, prípadne aj
suma
deň narodenia a IČO)

EUROPEAN TRADING,
s.r.o., so sídlom
110
Duklianska 2840, 085 01 EUR
000,00 €
Bardejov, IČO: 36 481
262

Pohľadávka vznikla na
základe základe
19.2.2015
zmluvy o pôžičke zo
dňa 05.03.2014

Dôvod
zapísania
majetku

§ 67 ods.1
písm. a)
0,00 €
ZKR

Spoločnosť
zrušená bez
likvidácie

K011921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Libor Slovák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehotského 2, 811 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Benko, LLM
Sídlo správcu:
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2015 S1478
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2015
Druh podania:
Výmaz poznámky o spornom zápise
Majetok

Zápis do súpisu

Súpisová
hodnota

Poznámka o spornom
zápise

Poznámka o výmaze
spornom zápise

Opis súpisovej zložky majetku
Súpiso
vá
zložka
popis
majetk
u

Osoba, v
Hodnota
ktorej
zapisované
Deň
Dôvod
prospech Dôvod
Výmaz
ho majetku
Deň
poče približ
svedčia sporné
spornéh Deň
stav
spoluvlastní zapísani zapísan
určená
spornéh
t
ný
ia
pochybno ho
o
výmazu
opotrebovan cky podiel a
vlastným
o zápisu
kuso dátum
majetku majetku
sti
zápisu
zápisu
osti
úpadcu
odhadom v
v
výroby
sporného
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výroby

hnuteľn
bežné
skriňa šatník 1 x 1997
1/1
á vec
opotrebenie

19.2.20
15

hnuteľn polica 1
á vec policová

1 x 1992

bežné
1/1
opotrebenie

19.2.20
15

hnuteľn polica 4
á vec policová

1 x 1996

bežné
1/1
opotrebenie

19.2.20
15

hnuteľn polica 2
á vec šuplíková

1 x 1992

bežné
1/1
opotrebenie

19.2.20
15

hnuteľn polica 5
á vec šuplíková

1 x 1992

bežné
1/1
opotrebenie

19.2.20
15

hnuteľn polica 7
á vec šuplíková

1 x 1996

bežné
1/1
opotrebenie

19.2.20
15

hnuteľn príborník
á vec borovica

1 x 1996

bežné
1/1
opotrebenie

19.2.20
15

hnuteľn koberec
á vec modrý

1 x 1997

bežné
1/1
opotrebenie

19.2.20
15

hnuteľn mikrovlnná
bežné
1 x 1999
1/1
á vec rúra
opotrebenie

19.2.20
15

hnuteľn
bežné
stôl borovica 1 x 1990
1/1
á vec
opotrebenie

19.2.20
15

hnuteľn
kávovar
á vec

bežné
1/1
opotrebenie

19.2.20
15

kazetový
hnuteľn
videoprehrá 1 x
á vec
vač SONY

bežné
1/1
opotrebenie

19.2.20
15

DVD
hnuteľn
prehrávač
á vec
PHILIPS

1 x 2010

bežné
1/1
opotrebenie

19.2.20
15

hnuteľn televízor
á vec Philips

1x

2008

bežné
1/1
opotrebenie

19.2.20
15

sedačka
hnuteľn
červená
á vec
3/1/1/koža

3x

1997

bežné
1/1
opotrebenie

19.2.20
15

sklenený
hnuteľn
televízny
á vec
stolík

1x

2002

bežné
1/1
opotrebenie

19.2.20
15

konferenčný
hnuteľn
televízny
1x
á vec
stolík

2002

bežné
1/1
opotrebenie

19.2.20
15

bežné
1/1
opotrebenie

19.2.20
15

bežné

19.2.20

1 x 2000

časť
hnuteľn
príborníka - 1x
á vec
orech
hnuteľn

biela
kuchynská

1x

1991

1/1

odhadom v
sporného
EUR
zápisu
§ 67
Petra
ods.1
Slovákov
150,00 €
písm. a)
á, rod.
ZKR
Kolibová
§ 67
Petra
ods.1
Slovákov
30,00 €
písm. a)
á, rod.
ZKR
Kolibová
§ 67
Petra
ods.1
Slovákov
50,00 €
písm. a)
á, rod.
ZKR
Kolibová
§ 67
Petra
ods.1
Slovákov
30,00 €
písm. a)
á, rod.
ZKR
Kolibová
§ 67
Petra
ods.1
Slovákov
50,00 €
písm. a)
á, rod.
ZKR
Kolibová
§ 67
Petra
ods.1
Slovákov
70,00 €
písm. a)
á, rod.
ZKR
Kolibová
§ 67
Petra
ods.1
Slovákov
100,00 €
písm. a)
á, rod.
ZKR
Kolibová
§ 67
Petra
ods.1
Slovákov
150,00 €
písm. a)
á, rod.
ZKR
Kolibová
§ 67
Petra
ods.1
Slovákov
40,00 €
písm. a)
á, rod.
ZKR
Kolibová
§ 67
Petra
ods.1
Slovákov
50,00 €
písm. a)
á, rod.
ZKR
Kolibová
§ 67
Petra
ods.1
Slovákov
100,00 €
písm. a)
á, rod.
ZKR
Kolibová
§ 67
Petra
ods.1
Slovákov
70,00 €
písm. a)
á, rod.
ZKR
Kolibová
§ 67
Petra
ods.1
Slovákov
50,00 €
písm. a)
á, rod.
ZKR
Kolibová
§ 67
Petra
ods.1
Slovákov
300,00 €
písm. a)
á, rod.
ZKR
Kolibová
§ 67
Petra
ods.1
Slovákov
400,00 €
písm. a)
á, rod.
ZKR
Kolibová
§ 67
Petra
ods.1
Slovákov
150,00 €
písm. a)
á, rod.
ZKR
Kolibová
§ 67
Petra
ods.1
Slovákov
200,00 €
písm. a)
á, rod.
ZKR
Kolibová
§ 67
Petra
ods.1
Slovákov
180,00 €
písm. a)
á, rod.
ZKR
Kolibová
§ 67
Petra
ods.1
Slovákov
200,00 €

Deň vydania: 30.05.2017

§ 53
ods. 3
písm.
a) ZKR
§ 53
ods. 3
písm.
a) ZKR
§ 53
ods. 3
písm.
a) ZKR
§ 53
ods. 3
písm.
a) ZKR
§ 53
ods. 3
písm.
a) ZKR
§ 53
ods. 3
písm.
a) ZKR
§ 53
ods. 3
písm.
a) ZKR
§ 53
ods. 3
písm.
a) ZKR
§ 53
ods. 3
písm.
a) ZKR
§ 53
ods. 3
písm.
a) ZKR
§ 53
ods. 3
písm.
a) ZKR
§ 53
ods. 3
písm.
a) ZKR
§ 53
ods. 3
písm.
a) ZKR
§ 53
ods. 3
písm.
a) ZKR
§ 53
ods. 3
písm.
a) ZKR
§ 53
ods. 3
písm.
a) ZKR
§ 53
ods. 3
písm.
a) ZKR
§ 53
ods. 3
písm.
a) ZKR
§ 53
ods. 3

13.4.20 vymazá 25.5.20 vyporiada
15
va sa 17
nie BSM
13.4.20 vymazá 25.5.20 vyporiada
15
va sa 17
nie BSM
13.4.20 vymazá 25.5.20 vyporiada
15
va sa 17
nie BSM
13.4.20 vymazá 25.5.20 vyporiada
15
va sa 17
nie BSM
13.4.20 vymazá 25.5.20 vyporiada
15
va sa 17
nie BSM
13.4.20 vymazá 25.5.20 vyporiada
15
va sa 17
nie BSM
13.4.20
15
13.4.20
15
13.4.20 vymazá 25.5.20 vyporiada
15
va sa 17
nie BSM
13.4.20
15
13.4.20 vymazá 25.5.20 vyporiada
15
va sa 17
nie BSM
13.4.20 vymazá 25.5.20 vyporiada
15
va sa 17
nie BSM
13.4.20 vymazá 25.5.20 vyporiada
15
va sa 17
nie BSM
13.4.20 vymazá 25.5.20 vyporiada
15
va sa 17
nie BSM
13.4.20 vymazá 25.5.20 vyporiada
15
va sa 17
nie BSM
13.4.20
15
13.4.20
15
13.4.20
15
13.4.20
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hnuteľn
kuchynská
á vec
linka

1x

1991

bežné
1/1
opotrebenie

hnuteľn príborník
á vec borovica

1x

1992

bežné
1/1
opotrebenie

ratanové
hnuteľn
hojdacie
á vec
kreslo

1x

1980

bežné
1/1
opotrebenie

nástenná
hnuteľn
skrinka á vec
borovica

1x

1992

bežné
1/1
opotrebenie

kuchynský
hnuteľn
stôl á vec
borovica

1x

2002

bežné
1/1
opotrebenie

kuchynské
hnuteľn
stoličky á vec
borovica

6x

1990

bežné
1/1
opotrebenie

hnuteľn skriňa
á vec ROLDOR

1x

2010

bežné
1/1
opotrebenie

hnuteľn
rádio AIWA 1x
á vec

1999

bežné
1/1
opotrebenie

19.2.20 ods.1
200,00 €
15
písm. a)
ZKR
§ 67
19.2.20 ods.1
140,00 €
15
písm. a)
ZKR
§ 67
19.2.20 ods.1
40,00 €
15
písm. a)
ZKR
§ 67
19.2.20 ods.1
60,00 €
15
písm. a)
ZKR
§ 67
19.2.20 ods.1
70,00 €
15
písm. a)
ZKR
§ 67
19.2.20 ods.1
120,00 €
15
písm. a)
ZKR
§ 67
19.2.20 ods.1
200,00 €
15
písm. a)
ZKR
§ 67
19.2.20 ods.1
120,00 €
15
písm. a)
ZKR

Slovákov
á, rod.
Kolibová
Petra
Slovákov
á, rod.
Kolibová
Petra
Slovákov
á, rod.
Kolibová
Petra
Slovákov
á, rod.
Kolibová
Petra
Slovákov
á, rod.
Kolibová
Petra
Slovákov
á, rod.
Kolibová
Petra
Slovákov
á, rod.
Kolibová
Petra
Slovákov
á, rod.
Kolibová

Deň vydania: 30.05.2017
ods. 3
písm.
a) ZKR
§ 53
ods. 3
písm.
a) ZKR
§ 53
ods. 3
písm.
a) ZKR
§ 53
ods. 3
písm.
a) ZKR
§ 53
ods. 3
písm.
a) ZKR
§ 53
ods. 3
písm.
a) ZKR
§ 53
ods. 3
písm.
a) ZKR
§ 53
ods. 3
písm.
a) ZKR

13.4.20
15
13.4.20
15
13.4.20 vymazá 25.5.20 vyporiada
15
va sa 17
nie BSM
13.4.20 vymazá 25.5.20 vyporiada
15
va sa 17
nie BSM
13.4.20
15
13.4.20
15
13.4.20
15
13.4.20
15

K011922
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Libor Slovák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehotského 2, 811 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Benko, LLM
Sídlo správcu:
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2015 S1478
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Majetok

Zápis do súpisu

Súpisová
hodnota

Vylučenie súpisovej
zložky

Opis súpisovej zložky majetku
Súpisová
zložka
popis
majetku

Hodnota
Deň
Dôvod
zapisovaného
Deň
približný
počet
stav
spoluvlastnícky zapísania zapísania majetku určená
vylúčenia
dátum
majetku
vlastným
kusov
opotrebovanosti podiel úpadcu majetku
výroby
odhadom v EUR

hnuteľná príborník
vec
borovica

1x

1996

bežné
opotrebenie

1/1

hnuteľná koberec
vec
modrý

1x

1997

bežné
opotrebenie

1/1

hnuteľná
stôl borovica 1 x
vec

1990

bežné
opotrebenie

1/1

2002

bežné
opotrebenie

1/1

2002

bežné
opotrebenie

1/1

sklenený
hnuteľná
televízny
1x
vec
stolík
konferenčný
hnuteľná
televízny
1x
vec
stolík
časť
hnuteľná
príborníka - 1x

bežné

§ 67 ods.1
19.2.2015 písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
19.2.2015 písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
19.2.2015 písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
19.2.2015 písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
19.2.2015 písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
19.2.2015 písm. a)

1/1

Dôvod
vylúčenia
súpisovej
zložky

100,00 €

25.5.2017

vyporiadanie
BSM

150,00 €

25.5.2017

vyporiadanie
BSM

50,00 €

25.5.2017

vyporiadanie
BSM

150,00 €

25.5.2017

vyporiadanie
BSM

200,00 €

25.5.2017

vyporiadanie
BSM

180,00 €

25.5.2017

vyporiadanie
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hnuteľná
príborníka vec
orech
biela
hnuteľná
kuchynská
vec
linka

1x

Konkurzy a reštrukturalizácie
bežné
opotrebenie

1/1

1x

1991

bežné
opotrebenie

1/1

1x

1992

bežné
opotrebenie

1/1

1x

2002

bežné
opotrebenie

1/1

6x

1990

bežné
opotrebenie

1/1

hnuteľná skriňa
vec
ROLDOR

1x

2010

bežné
opotrebenie

1/1

hnuteľná
rádio AIWA
vec

1x

1999

bežné
opotrebenie

1/1

hnuteľná príborník
vec
borovica
kuchynský
hnuteľná
stôl vec
borovica
kuchynské
hnuteľná
stoličky vec
borovica

19.2.2015 písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
19.2.2015 písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
19.2.2015 písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
19.2.2015 písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
19.2.2015 písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
19.2.2015 písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
19.2.2015 písm. a)
ZKR

Deň vydania: 30.05.2017
180,00 €

25.5.2017

vyporiadanie
BSM

200,00 €

25.5.2017

vyporiadanie
BSM

140,00 €

25.5.2017

vyporiadanie
BSM

70,00 €

25.5.2017

vyporiadanie
BSM

120,00 €

25.5.2017

vyporiadanie
BSM

200,00 €

25.5.2017

vyporiadanie
BSM

120,00 €

25.5.2017

vyporiadanie
BSM

K011923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FRANCIS, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 506 388
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
so sídlom príslušnej kancelárie: Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4R/3/2015 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/3/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ PONUKOVÉHO KONANIA (POHĽADÁVKY)
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej kancelárie na ulici Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská
republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka číslo
578/S, značka správcu S 1240 ako správca úpadcu FRANCIS, a.s., so sídlom na ulici Cintorínska 22, 811 08
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 506 388 zapísaného v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 5821/B (ďalej aj len ako „Správca“), v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie súpisových zložiek majetku zapísaných do súpisu majetku
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, A-3910
Zwettl, Rakúska republika, registračné číslo: FN 36924a, zapísaného v Obchodnom registri Landesgericht Krems an
der Donau, a to pohľadávok v nasledovnom rozsahu:
Dátum
Dlžník:
zapísania:

Právnym dôvod vzniku:

10.11.2016

ACROBAT s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 47 253 614
doklad číslo 1014238)

(daňový

10.11.2016

ACROBAT s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 47 253 614
doklad číslo 1014305)

(daňový

10.11.2016

ACROBAT s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 47 253 614
doklad číslo 1014339)

(daňový

10.11.2016

ACROBAT s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 47 253 614
doklad číslo 1014378)

(daňový

10.11.2016

ACROBAT s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 47 253 614
doklad číslo 1015023)

(daňový

10.11.2016

ACROBAT s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 47 253 614
doklad číslo 1015056)

(daňový

ACROBAT s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené

(daňový

nájomné

Celková
suma:

Mena:

Súpisová
hodnota:

195,58

EUR

195,58
EUR

595,58

EUR

595,58
EUR

595,58

EUR

595,58
EUR

595,58

EUR

595,58
EUR

595,58

EUR

595,58
EUR

595,58

EUR

595,58
EUR
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Deň vydania: 30.05.2017

10.11.2016

ACROBAT s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 47 253 614
doklad číslo 1015089)

(daňový

10.11.2016

ACROBAT s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 47 253 614
doklad číslo 1015122)

(daňový

10.11.2016

ACROBAT s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 47 253 614
doklad číslo 1015154)

(daňový

10.11.2016

ACROBAT s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 47 253 614
doklad číslo 1015185)

(daňový

10.11.2016

p2group s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO:36 050 628
doklad číslo 11009)

(daňový

10.11.2016

HESTIAS s.r.o., Slnečná 40, 974 04 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 595 848
doklad číslo 1013001)

(daňový

10.11.2016

HESTIAS s.r.o., Slnečná 40, 974 04 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 595 848
doklad číslo 1013031)

(daňový

10.11.2016

HESTIAS s.r.o., Slnečná 40, 974 04 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 595 848
doklad číslo 1013066)

(daňový

10.11.2016

HESTIAS s.r.o., Slnečná 40, 974 04 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 595 848
doklad číslo 1013101)

(daňový

10.11.2016

HESTIAS s.r.o., Slnečná 40, 974 04 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 595 848
doklad číslo 1013138)

(daňový

10.11.2016

Hnutie za demokratické Slovensko,Nad plážou 22 97401 nezaplatené nájomné
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 37 866 168
doklad číslo 1014262)

(daňový

10.11.2016

Hnutie za demokratické Slovensko,Nad plážou 22 97401 nezaplatené nájomné
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 37 866 168
doklad číslo 1014330)

(daňový

10.11.2016

Hnutie za demokratické Slovensko,Nad plážou 22 97401 nezaplatené nájomné
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 37 866 168
doklad číslo 1014369)

(daňový

10.11.2016

Hnutie za demokratické Slovensko,Nad plážou 22 97401 nezaplatené nájomné
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 37 866 168
doklad číslo 1014404)

(daňový

10.11.2016

Ivana Šeďová Halčinová IVALU, Bakossova 14464/3A, 974 01 nezaplatené nájomné
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 247 346
doklad číslo 1013272)

(daňový

10.11.2016

Ivana Šeďová Halčinová IVALU, Bakossova 14464/3A, 974 01 nezaplatené nájomné
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 247 346
doklad číslo 1015027)

(daňový

10.11.2016

Ivana Šeďová Halčinová IVALU, Bakossova 14464/3A, 974 01 nezaplatené nájomné
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 247 346
doklad číslo 1015060)

(daňový

10.11.2016

Ivana Šeďová Halčinová IVALU, Bakossova 14464/3A, 974 01 nezaplatené nájomné
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 247 346
doklad číslo 1015093)

(daňový

10.11.2016

Ivana Šeďová Halčinová IVALU, Bakossova 14464/3A, 974 01 nezaplatené nájomné
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 247 346
doklad číslo 1015126)

(daňový

10.11.2016

Ivana Šeďová Halčinová IVALU, Bakossova 14464/3A, 974 01 nezaplatené nájomné
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 247 346
doklad číslo 1015158)

(daňový

10.11.2016

Ivana Šeďová Halčinová IVALU, Bakossova 14464/3A, 974 01 nezaplatené nájomné
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 247 346
doklad číslo 1015189)

(daňový

10.11.2016

Ivana Šeďová Halčinová IVALU, Bakossova 14464/3A, 974 01 nezaplatené nájomné
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 247 346
doklad číslo 1015251)

(daňový

10.11.2016

Ivana Šeďová Halčinová IVALU, Bakossova 14464/3A, 974 01 nezaplatené nájomné
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 247 346
doklad číslo 1015313)

(daňový

10.11.2016

Ivana Šeďová Halčinová IVALU, Bakossova 14464/3A, 974 01 nezaplatené nájomné
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 247 346
doklad číslo 1015344)

(daňový

10.11.2016

JAVE s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 36 198 269
doklad číslo 1015162)

(daňový

595,58

EUR

595,58
EUR

595,58

EUR

595,58
EUR

595,58

EUR

595,58
EUR

595,58
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595,58
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279,10

EUR

279,10
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711,20
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1
420,80
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1
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1
005,60
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1 005,60
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1
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400,00
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400,00
EUR

400,00
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400,00
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699,98
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699,98
EUR

699,98
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699,98
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103,78
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504,41
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504,41
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504,41

EUR
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10.11.2016

JAVE s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 36 198 269
doklad číslo 1015193)

(daňový

10.11.2016

JAVE s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 36 198 269
doklad číslo 1015224)

(daňový

10.11.2016

JAVE s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 36 198 269
doklad číslo 1015254)

(daňový

10.11.2016

JAVE s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 36 198 269
doklad číslo 1015282)

(daňový

10.11.2016

JAVE s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 36 198 269
doklad číslo 1015316)

(daňový

10.11.2016

JAVE s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 36 198 269
doklad číslo 1015347)

(daňový

10.11.2016

JAVE s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 36 198 269
doklad číslo 1015378)

(daňový

10.11.2016

JAVE s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 36 198 269
doklad číslo 1056028)

(daňový

10.11.2016

JUDr. Július Ernek, advokát, Skuteckého 23, 974 01 Banská nezaplatené nájomné
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 42 187 711
doklad číslo 1013257)

(daňový

10.11.2016

JUDr. Július Ernek, advokát, Skuteckého 23, 974 01 Banská nezaplatené nájomné
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 42 187 711
doklad číslo 1013292)

(daňový

10.11.2016

LIBRI s.r.o., Mikulášska 25, 811 01 Bratislava, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 17 054 346
doklad číslo 12149)

(daňový

10.11.2016

WITE, s.r.o., Bacúrov 88, 962 61 Bacúrov, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 36 620 211
doklad číslo 11010)

(daňový

10.11.2016

Ľuboš Šeďo, Široká 912, 03 261 Važec, Slovenská republika, nezaplatené nájomné
IČO: 45 270 449
doklad číslo 1056201)

(daňový

10.11.2016

Ľuboš Šeďo, Široká 912, 03 261 Važec, Slovenská republika, nezaplatené nájomné
IČO: 45 270 449
doklad číslo 1056234)

(daňový

10.11.2016

Miloš Kaňuch, Nižný Hrušov 35, 09422 Nižný Hrušov, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 48 031 071
doklad číslo 1015042)

(daňový

10.11.2016

DAMETA, s.r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 715 843
doklad číslo 1014028)

(daňový

10.11.2016

DAMETA, s.r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 715 843
doklad číslo 1014062)

(daňový

10.11.2016

DAMETA, s.r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 715 843
doklad číslo 1014099)

(daňový

10.11.2016

MU - SHU, spol. s r.o., Zelená 2/D, 974 04 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 36 791 857
doklad číslo 1056196)

(daňový

10.11.2016

MU - SHU, spol. s r.o., Zelená 2/D, 974 04 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 36 791 857
doklad číslo 1056229)

(daňový

10.11.2016

MU - SHU, spol. s r.o., Zelená 2/D, 974 04 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 36 791 857
doklad číslo 1056259)

(daňový

10.11.2016

MUDr. Alena Rychtárechová, ČSA 25, 97401 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 35 661 755
doklad číslo 1056037)

(daňový

10.11.2016

MUDr. Alena Rychtárechová, ČSA 25, 97401 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 35 661 755
doklad číslo 1056162)

(daňový

10.11.2016

Nová väčšina (Daniel Lipšic), Radvanská 46, 81101 Bratislava nezaplatené nájomné
- Staré Mesto, Slovenská repuplika, IČO: 42 265 606
doklad číslo 1014030)

(daňový

10.11.2016

Nová väčšina (Daniel Lipšic), Radvanská 46, 81101 Bratislava nezaplatené nájomné
- Staré Mesto, Slovenská repuplika, IČO: 42 265 606
doklad číslo 1014064)

(daňový

10.11.2016

Tiger Hill s. r. o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 775 960
doklad číslo 1013056)

(daňový

10.11.2016

Tiger Hill s. r. o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 775 960
doklad číslo 1013126)

(daňový

10.11.2016

Tiger Hill s. r. o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 775 960
doklad číslo 1013161)

(daňový

10.11.2016

Tiger Hill s. r. o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 775 960
doklad číslo 1013194)

(daňový

Tiger Hill s. r. o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, Slovenská nezaplatené

(daňový

10.11.2016

nájomné
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10.11.2016

Tiger Hill s. r. o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 775 960
doklad číslo 1013230)

(daňový

830,88

EUR

830,88
EUR

10.11.2016

Tiger Hill s. r. o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 775 960
doklad číslo 1013264)

(daňový

830,88

EUR

830,88
EUR

10.11.2016

Tiger Hill s. r. o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 775 960
doklad číslo 12252)

(daňový

609,31

EUR

609,31
EUR

10.11.2016

Tiger Hill s. r. o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 775 960
doklad číslo 12282)

(daňový

830,88

EUR

830,88
EUR

10.11.2016

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 35 697 270
doklad číslo 1056160)

(daňový

995,82

EUR

995,82
EUR

10.11.2016

PEMG-Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 816 526
doklad číslo 1013092)

(daňový 391,28
EUR

EUR

391,28
EUR

10.11.2016

PEMG-Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 816 526
doklad číslo 1013127)

(daňový

310,31

EUR

310,31
EUR

10.11.2016

PEMG-Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 816 526
doklad číslo 1013162)

(daňový

310,31

EUR

310,31
EUR

10.11.2016

PEMG-Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 816 526
doklad číslo 1013195)

(daňový

310,31

EUR

310,31
EUR

10.11.2016

PEMG-Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 816 526
doklad číslo 1013231)

(daňový

310,31

EUR

310,31
EUR

10.11.2016

PEMG-Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 816 526
doklad číslo 1013265)

(daňový

268,31

EUR

268,31
EUR

10.11.2016

PEMG-Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 816 526
doklad číslo 1013300)

(daňový

310,31

EUR

310,31
EUR

10.11.2016

PEMG-Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 816 526
doklad číslo 1014068)

(daňový

48,00

EUR 48,00 EUR

10.11.2016

PEMG-Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 816 526
doklad číslo 1014104)

(daňový

48,00

EUR 48,00 EUR

10.11.2016

PEMG-Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 816 526
doklad číslo 1014142)

(daňový

48,00

EUR 48,00 EUR

10.11.2016

PEMG-Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 816 526
doklad číslo 1014178)

(daňový

48,00

EUR 48,00 EUR

10.11.2016

PEMG-Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 816 526
doklad číslo 1014214)

(daňový

48,00

EUR 48,00 EUR

10.11.2016

SCO, s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 36 842 702
doklad číslo 11031)

(daňový

58,90

EUR 58,90 EUR

10.11.2016

Študijné centrum BASIC Banská Bystrica, n.o., Jesenského 14, nezaplatené nájomné
97401 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 45 739 641 doklad číslo 1056177)

(daňový

165,74

EUR

165,74
EUR

10.11.2016

Študijné centrum BASIC Banská Bystrica, n.o., Jesenského 14, nezaplatené nájomné
97401 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 45 739 641 doklad číslo 1056210)

(daňový

315,74

EUR

315,74
EUR

10.11.2016

Študijné centrum BASIC Banská Bystrica, n.o., Jesenského 14, nezaplatené nájomné
97401 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 45 739 641 doklad číslo 1056243)

(daňový

63,14

EUR 63,14 EUR

10.11.2016

TORERO, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 857 869
doklad číslo 1013093)

(daňový

453,82

EUR

453,82
EUR

10.11.2016

TORERO, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 857 869
doklad číslo 1013128)

(daňový

453,82

EUR

453,82
EUR

10.11.2016

TORERO, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 857 869
doklad číslo 1013163)

(daňový

453,82

EUR

453,82
EUR

10.11.2016

TORERO, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 857 869
doklad číslo 1013196)

(daňový

453,82

EUR

453,82
EUR

10.11.2016

TORERO, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 857 869
doklad číslo 1013232)

(daňový

453,82

EUR

453,82
EUR

10.11.2016

TORERO, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 857 869
doklad číslo 1013267)

(daňový

453,82

EUR

453,82
EUR

10.11.2016

TORERO, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 857 869
doklad číslo 1013301)

(daňový

453,82

EUR

453,82
EUR

10.11.2016

TORERO, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 857 869
doklad číslo 1013339)

(daňový

453,82

EUR

453,82
EUR

10.11.2016

TORERO, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 857 869
doklad číslo 1013373)

(daňový

453,82

EUR

453,82
EUR

TORERO, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené

(daňový

453,82

EUR

10.11.2016

nájomné
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10.11.2016

TORERO, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 857 869
doklad číslo 1013409)

(daňový

453,82

EUR

453,82
EUR

10.11.2016

TORERO, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 857 869
doklad číslo 1014024)

(daňový

453,82

EUR

453,82
EUR

10.11.2016

TORERO, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 857 869
doklad číslo 1014058)

(daňový

453,82

EUR

453,82
EUR

10.11.2016

UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1013342)

(daňový

183,19

EUR

183,19
EUR

10.11.2016

UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1013376)

(daňový

183,19

EUR

183,19
EUR

10.11.2016

UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1013412)

(daňový

183,19

EUR

183,19
EUR

10.11.2016

UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1014027)

(daňový

183,19

EUR

183,19
EUR

10.11.2016

UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1014061)

(daňový

231,19

EUR

231,19
EUR

10.11.2016

UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1014098)

(daňový

231,19

EUR

231,19
EUR

10.11.2016

UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1014135)

(daňový

231,19

EUR

231,19
EUR

10.11.2016

UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1014171)

(daňový

231,19

EUR

231,19
EUR

10.11.2016

UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1014207)

(daňový

231,19

EUR

231,19
EUR

10.11.2016

UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1014241)

(daňový

231,19

EUR

231,19
EUR

10.11.2016

UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1014274)

(daňový

231,19

EUR

231,19
EUR

10.11.2016

UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1014308)

(daňový

231,19

EUR

231,19
EUR

10.11.2016

UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1014342)

(daňový

231,19

EUR

231,19
EUR

10.11.2016

UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1014381)

(daňový

231,19

EUR

231,19
EUR

10.11.2016

UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1014416)

(daňový

231,19

EUR

231,19
EUR

20.3.2017

rozdiel dane z nehnuteľnosti na
Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01
rok 2016 vyrubený Rozhodnutím č. 2 373,54
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 00 313 271
249492/2016/1 zo dňa 10.10.2016

EUR

2
373,54
EUR

15.1.2016

Marcel Šípoš, Dvojkrížna 4, 821 07 Bratislava-Vrakuňa, nevrátené výbery z pokladne
Slovenská republika; Ing. Tomáš Gála, Panenská 3, 811 03 obchodnej spoločnosti FRANCIS,
154 950,03
Bratislava, Slovenská republika, JUDr. Radoslav Ulianko, a.s., Cintorínska 22, 811 08 155102,20 EUR
EUR
Prachatická 33, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, Ing. Milan Bratislava, Slovenská republika,
Čačko, Hrádocká 26, 962 21 Lieskovec, Slovenská republika IČO: 45 506 388

(ďalej aj len ako „Predmet speňažovania“).
Predmet speňažovania bude speňažovaný ako súbor majetku.
Lehota na doručenie záväznej ponuky záujemcom Správcovi je tridsať (15) kalendárnych dní (ďalej aj len ako
„Lehota“). Lehota začne plynúť odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznámenia o konaní ponukového
konania v Obchodnom vestníku. Ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, sviatok alebo na deň pracovného
pokoja, posledným dňom Lehoty je najbližší pracovný deň. Na záväzné ponuky, ktoré nebudú Správcovi doručené
v Lehote, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
Podmienky ponukového konania na Predmet speňažovania sú uvedené v Zásadách speňažovania
peňažných pohľadávok.
Zásady speňažovania peňažných pohľadávok spolu s ďalšími dokumentmi Správca odošle každému záujemcovi,
ktorý u Správcu prejaví záujem o nadobudnutie Predmetu speňažovania písomne, osobne na adrese Správcu
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika alebo e-mailom na e-mailovej adrese Správcu:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika alebo e-mailom na e-mailovej adrese Správcu:
office@ssr.sk, a to najneskôr v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni prejavenia záujmu o Predmet
speňažovania záujemcom u Správcu.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca

K011924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BAUTECH, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 324 971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Benko, LLM
Sídlo správcu:
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/50/2014 S 1478
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/50/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie zámeru zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
JUDr. Marek Benko, správca úpadcu BAUTECH, spol. s r.o., so sídlom Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 17 324
971 v zmysle ust. § 96 v spojení s ust. § 98 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že k dnešnému dňu
zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh zo
všeobecnej podstaty. Zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate je k nahliadnutiu pre zástupcu veriteľov a
veriteľov pohľadávok proti všeobecnej podstate k dispozícii v kancelárii správcu. V zmysle ust. § 96 ods. 3 ZKR,
veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti všeobecnej
podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.
V Bratislave dňa 25.05.2017
JUDr. Marek Benko, LLM, správca

K011925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimíra Mattertajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kríková 8696/10, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/37/2015 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/37/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Vec: Výpis z evidencie pohľadávok proti všeobecnej podstate v konkurznej veci vedenej pod č.
8K/37/2015 a
Oznam správcu konkurznej podstaty o zámere zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam správcu konkurznej podstaty o zámere zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej
podstaty

Mgr. Marek Piršel - správca konkurznej podstaty úpadcu: Vladimíra Mattertajová, nar. 24.05.1970, bytom Kríková
10, 821 07 Bratislava (ďalej len „Úpadca“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod
sp.zn. 8K/37/2015, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené
z majetku zaradeného do všeobecnej podstaty a z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej
podstaty.

Správca zároveň týmto oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku
zaradeného do všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov.

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

Mgr. Marek Piršel - správca

K011926
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Nagyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Poničana 5, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. RNDr. Silvia Prachová
Sídlo správcu:
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/50/2016 S1819
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/50/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisnej položky majetku: Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou za mesiac apríl 2017 vo výške 279,02 Eur.
Súpisová hodnota majetku: 279,02 EUR.

Dňa 25.05.2017 JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011927
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vanek Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Petržalka 0, 851 02 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Klimentová
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/2/2017 S1399
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/2/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vlasta Klimentová, správca úpadcu Miroslav Vanek, nar. 04.01.1966, trvale bytom Petržalka, 851 02
Bratislava, zastúpený: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, č.
k.37OdK/2/2017 podľa § 85 odst. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu: Stromová 13 , 831 01 Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 hod. do
12. 00 hod. a od 12. 00 hod do 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského
spisu sa podávajú mailom na adrese: klimentova@centrum.cz , alebo termín je možno si dohodnúť na tel. č. 0903
796 152
V Bratislave, 18.05.2017
JUDr. Vlasta Klimentová, správca

K011928
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vanek Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Petržalka 0, 851 02 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Klimentová
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/2/2017 S1399
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/2/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 Vám ako správca úpadcu:
správca úpadcu Miroslav Vanek, nar. 04.01.1966, trvale bytom Petržalka, 851 02 Bratislava, zastúpený: Centrum
právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, č. k.37OdK/2/2017, oznamujem, že bol na
majetok úpadcu Uznesením Okresného súdu Bratislava I. sp. zn. 37OdK/2/2017vyhlásený konkurz. Toto uznesenie
Okresného súdu Bratislava I.bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku 90/2017 dňa 12.05.2017. Účinky vyhlásenia konkurzu sú od 13.05.2017
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28
ods.1ZKR).

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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,
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).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES)
č.1346/2000 z 29. mája 2000.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste
of bankrupt Miroslav Vanek, nar. 04.01.1966, trvale bytom Petržalka, 851 02 Bratislava, zastúpený: Centrum
právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, č. k.37OdK/2/2017 my duty is to inform you,
that District Court in Bratislava I. No. 37OdK/2/2017 on the and promulgated in the
Commercial bulletin No. 90/2017 from 12.05.2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed me as the legal guardian of the bankrupt. Bankruptcy was declared on 13h
May 2017
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in
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the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day
following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall
beconsidered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec.
1BRA).
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart
delivers the creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to theregistered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was
published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. Theregistration of
such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application
delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy,
otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will
not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right
can be alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after
satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or
name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying
name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying
the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should
arise or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
The application must be lodged in the Euro currency. If the application is not lodged in the Euro,
amount of the claim will be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the reference
exchange rate set and published on the day of bankruptcy proclamation by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference Exchange rate
European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim will
be determined by bankruptcy trustee with professional diligence (§ 29 sec. 5 BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy,
in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec.6 BRA).
To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered
to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
29th May 2000.
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JUDr. Vlasta Klimentová správca

K011929
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PharmDr. Jozef Varečka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Smreka 3, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oliver Korec
Sídlo správcu:
Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/56/2013 S322
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/56/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Oliver Korec, správca konkurznej podstaty úpadcu: PharmDr. Jozef Varečka, trvale bytom Jána Smreka 3,
841 08 Bratislava, nar. 01.03.1986, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k.
3K/56/2013, týmto zverejňuje opravu súpisu majetku všeobecnej podstaty, ktorá bola zverejnená v OV č.
75/2014 dňa 17.04.2014 (K007383).

Číslo
súpisovej
položky
majetku

Typ súpisnej
položky
majetku

Druh pozemku

Názov
Výmera
Štát, Obec, Okres katastrálneho
(m²)
územia

1

Pozemok,
parcela
registra ,,C"

Zastavané
plochy a
nádvoria

112

Slovensko,
BA-m.č. RAČA
Bratislava III

2

Pozemok,
parcela
registra ,,C"

Záhrady

79

Slovensko,
BA-m.č. RAČA
Bratislava III

Číslo
súpisovej
položky
majetku

Typ
súpisnej Popis
položky stavby
majetku

Štát,obec,ulica

3

Stavba,
parcela
Stavba
registra
,,C"

Slovensko,
BA-m.č. Rača

4

Stavba,
parcela
registra
,,C"

Súpisová
Číslo Parcelné
hodnota
LV
číslo
majetku

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Rača

253

903

1 008,00 €

1/16

Rača

253

905/4

711,00 €

1/16

Podiel
priestoru na
Orientačné Názov
spoločných
Číslo Parcelné Súpisné Spoluvlastnícky
číslo
katastrálneho
častiach a
LV číslo
číslo
podiel úpadcu
vchodu
územia
spoločných
zariadeniach
domu

hromadné
Slovensko,
garážeŠtefana
BA-m.č.Devínska
Priestor č.
Králika 7
Nová Ves
2-77, 2.p

Rača

253 903

6487

Devínska
Nová Ves

2228 2878/289 6258

2 281,00
€

1/16

1/1

1/151

JUDr. Oliver Korec, správca.
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K011930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Ondrejčák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Studenohorská 2071/10, 841 03 Bratislava - Lamač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
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:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
JUDr. Karol Kovár, správca konkurznej podstaty úpadcu Juraj Ondrejčák, dátum narodenia: 2. júla 1976 „v
konkurze“, miesto trvalého pobytu: Studenohorská 2071/10, 841 03 Bratislava – Lamač, ako dražobník oprávnený
podľa § 92 ods.1 písm. d/ Zákona č. 7/2005 z.Z. Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“), zorganizovať dražbu v zmysle Zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných
dražbách a o doplnení Zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení
neskorších predpisov v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu, ktorým je Okresný úrad Bratislava zo
dňa 25.04.2017 a v súlade s ustanovením § 92 ods.6 ZKR v spojení s ustanovením § 11 ods.4 a § 17 Zákona
o dobrovoľných dražbách vyhlasuje prvé kolo dražby a súčasne zverejňuje toto oznámenie o dražbe.

Článok I.
Navrhovateľ dražby
Navrhovateľom dražby je správca v konkurznom konaní úpadcu : Juraj Ondrejčák, dátum narodenia: 2. júla 1976
miesto trvalého pobytu: Studenohorská 2071/10, 841 03 Bratislava – Lamač na majetok ktorého bol uznesením
Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 20.04.2015, č.k. 4K/13/2015-96, vyhlásený konkurz. Uznesenie sa stalo
právoplatným a vykonateľným dňa 25.4.2015 zverejnením v Obchodnom vestníku č. 78/2015 dňa 24.4.2015.
Správca je počas konkurzu v zmysle § 44 ods.1 ZKR oprávnený nakladať s majetkom úpadcu podliehajúcim
konkurzu a konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku. Správca počas konkurzu vykonáva správu
majetku podliehajúceho konkurzu v zmysle § 40 ods. 2 ZKR.

Navrhovateľ :
JUDr. Karol Kovár, správca konkurznej podstaty dlžníka
Juraj Ondrejčák, nar. 2.júla 1976 „v konkurze“
trvale bytom Studenohorská 2071/10, 841 03 Bratislava – Lamač

Článok II.
Dražobník
Dražobníkom je fyzická osoba oprávnená na výkon dražobnej činnosti podľa § 6 Zákona číslo 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách a o doplnení Zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako : zákon o dobrovoľných dražbách“), a to:
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Dražobník :

Správca : JUDr. Karol Kovár
Sídlo : Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
Registrácia : správca zapísaný v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
značka správcu : S 310

Článok III.
Určenie poradia a povahy konanej dražby

V zmysle § 17 ods.1 písm. c/ zákona o dobrovoľných dražbách dražobník uvádza, že dražba nie je vyhlasovaná ako
opakovaná podľa § 22 zákona o dobrovoľných dražbách, teda je vyhlasovaná ako prvé kolo.

Článok IV.
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby
Dražba sa uskutoční dňa 29.júna 2017 so začiatkom o 14,00 hod. Miestom konania dražby je sídlo správcu
JUDr. Karol Kovár, Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, II. posch. zasadacia miestnosť.
Prístup do priestorov, v ktorých bude prebiehať dražba, bude účastníkom dražby umožnený najmenej 30 minút pred
začatím dražby.
Článok V.
Označenie predmetu dražby
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti - pozemky registra „C“ KN parc.č. 1201, parc.č.3305/2, parc.č.3306/2,
parc.č.3306/3, parc.č.3377, parc.č.3379, parc.č.3403, parc.č.3836/2 a pozemkov registra „E“ KN parc.č.1038/10,
parc.č.1478/4, parc.č.1607/6, parc.č.1994/1, parc.č.1994/4, parc.č. 2023/5, parc.č.2034, parc.č.2039, parc.č.2042,
parc.č.2043/1, parc.č.5555, nachádzajúce sa v obci Donovaly, katastrálne územie Donovaly, evidované Okresným
úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor na LV č. 3381. Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží“. Predmet
dražby sa draží ako súbor vecí.

Predmet dražby je zapísaný v Súpise majetku všeobecnej podstaty úpadcu (zverejnený dňa 30.07.2015
v Obchodnom vestníku č. 145/2015) ako súpisové zložky nasledovne :

Číslo súpisovej zložky: 14
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
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Výmera v m2: 396
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 1201
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 15
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 62
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 3305/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 16
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 366
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 3306/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
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Číslo súpisovej zložky: 17
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 36
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 3306/3
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 18
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 1118
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 3377
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 19
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 555
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
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Parcelné číslo: 3379
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 20
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 489
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 3403
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 21
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera v m2: 77
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 3836/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 22
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Záhrady
Výmera v m2: 375
Štát: Slovenská republika
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Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 1038/10
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 23
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 926
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 1478/4
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 24
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 714
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 1607/6
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 25
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
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Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 833
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 1994/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 26
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 750
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 1994/4
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 27
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 844
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 2023/5
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
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Číslo súpisovej zložky: 28
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 1411
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 2034
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 29
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 936
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 2039
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 30
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 3030
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
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List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 2042
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 31
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 4062
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 2043/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 32
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 1985
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 5555
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Článok VI.
Opis a stav predmetu dražby

Súpisové zložky č. 14 až 32 : pozemky registra „C“ KN parc.č.1201, parc.č.3305/2, parc.3306/2, parc.č.3306/3,
parc.č.3377, parc.č.3379, parc.č.3403, parc.č.3836/2 a pozemkov registra „E“ KN parc.č.1038/10, parc.č.1478/4,
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parc.č.3377, parc.č.3379, parc.č.3403, parc.č.3836/2 a pozemkov registra „E“ KN parc.č.1038/10, parc.č.1478/4,
parc.č.1607/6, parc.č.1994/1, parc.č.1994/4, parc.č.2023/5, parc.č.2034, parc.č.2039, parc.č.2042, parc.č.2043/1,
parc.č.5555 v katastrálnom území Donovaly v obci Donovaly okres Banská Bystrica, zapísané na LV 3381.
Opis : pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Donovaly, v svahovitom teréne.
K pozemkom nie je prístup po nespevnenej ani spevnenej komunikácii. Pozemky nemajú prípojky
inžinierskych sietí. Nachádzajú sa v rekreačnej oblasti, prevažne pod zjazdovými lyžiarskymi svahmi,
parc.1607/6 v lese nad Donovalmi a parc.č.5555 v chránenom území NAPANT.

Článok VII.
Práva a záväzky viažuce sa k predmetu dražby

a/ Záložné práva :

Na predmete dražby neviaznu žiadne záložné práva

b/ Vecné bremená : Na predmete dražby neviaznu žiadne vecné bremená

c/ Nájomné práva viaznuce na predmete dražby :

Nájomná zmluva týkajúca sa predmetu dražby II. a to nasledovných pozemkov :
Súpisové zložky č. 18,19,23,27,28,32 : pozemky registra „C“ KN , parc.č.3377, parc.č.3379, a pozemkov
registra „E“ KN, parc.č.1478/4, parc.č.2023/5, parc.č.2034, parc.č.5555 v katastrálnom území Donovaly v obci
Donovaly okres Banská Bystrica, zapísané na LV 3381.

Nájomná zmluva bola uzatvorená dňa 31.5.2013 s nájomcom GOIMPEX BRATISLAVA a.s. Prešovská 39,
Bratislava, IČO: 35 758 015. Dňa 26.4.2017 nájomca GOIMPEX BRATISLAVA a.s. vypovedal túto nájomnú
zmluvu. Výpovedná doba je jednoročná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bola doručená druhej strane, t.j. začína dňom 1.5.2017 a končí dňa 30.4.2018.

d/ Iné skutočnosti viaznuce na predmete dražby :

·

Poznámka : Poznamenáva sa upovedomenie Špecializovaného trestného súdu Pezinok sp.zn.
PK-2T/14/2013 zo dňa 05.03.2015 -zaistenie majetku obžalovaného Juraja Ondrejčáka, nar. 02.07.1976
z dôvodu uloženia trestu prepadnutia majetku (Rozsudok Špecializovaného trestného súdu č.k.
PK-2T/14/2013-13494 zo dňa 26.05.2014 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
sp.zn. 2To 9/2014 zo dňa 26.11.2014)

·

Článok VIII.
Odhadná alebo zistená cena
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Cena predmetu dražby bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 142/2016, ktorý bol vypracovaný dňa
22.08.2016 na sumu 108 039,73 EUR (slovom stoosemtisíctridsatdeväť eur a sedemdesiattri centov).

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby :
Hodnota predmetu dražby bola zistená zo znaleckého posudku, ktorý vypracovala Ing. Eva Kinczerová,
znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, vodohospodárske stavby a odhad hodnoty
nehnuteľností, zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, vedený Ministerstvom
spravodlivosti SR pod evidenčným číslom znalca 911561.

Článok IX.
Najnižšie podanie, minimálne prihodenie

Najnižšie podanie :

108 000,-- EUR (slovom stoosemtisíc eur),

Najnižšie prihodenie :

500,-- EUR (slovom päťsto eur)

Článok X.
Dražobná zábezpeka

Výška zábezpeky :

5 000,-- EUR (slovom päťtisíc eur)

Spôsob zloženia zábezpeky: bezhotovostný prevod alebo vklad na bankový účet dražobníka, notárska úschova,
banková záruka.

Bankové spojenie dražobníka : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo bankového účtu : SK5311110000001325147005

Variabilný symbol : dátum narodenia alebo IČO

Poznámka pri vklade na bankový účet : Meno a priezvisko zložiteľa zábezpeky
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Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky : do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky :
a/ originál príkaz na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Dražobná zábezpeka musí
byť pripísaná na účet dražobníka do otvorenia dražby, inak účastník nebude pripustený k dražbe.
b/originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky
c/originál alebo overená kópia notárskej zápisnice preukazujúca zloženie dražobnej zábezpeky formou notárskej
úschovy

Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky : bezhotovostným prevodom na bankový účet určený zložiteľom
zábezpeky.

Možnosť vrátenia dražobnej zábezpeky iným spôsobom : nie
Poznámka : zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani prostredníctvom platobnej karty.

Článok XI.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením

V zmysle § 26 ods.3 a ods.5 Zákona o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava do ceny
dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny je vydražiteľ povinný zaplatiť v eurách bezhotovostným prevodom
na účet dražobníka a to do 15 dní od skončenia dražby. V prípade, že výťažok dražby je rovný alebo nižší ako 6 640
Eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť výťažok dražby hneď po skončení dražby. Ak bola vydražiteľom zložená dražobná
zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú
vydražením v plnej výške v lehote podľa odsekov 4 až 5, dražobník je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení
ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listy.

Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.

Článok XII.
Podmienky nadobudnutia vlastníctva a odovzdania predmetu dražby veriteľovi
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Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom
udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného
sektora podľa Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, ak v čase príklepu nie je zapísaná
v tomto registri. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva
vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje
notárska zápisnica, vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.

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

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

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

Článok XIII.
Notár osvedčujúci priebeh dražby

Za notára osvedčujúceho priebeh dražby bol zvolený Notársky úrad Mgr. Tatiana Vršanská, Družstevná 2, 831 04
Bratislava.

Článok XIV.
Obhliadka predmetu dražby

Vzhľadom na účelnosť a hospodárnosť dražby, obhliadku nezabezpečuje dražobník. Záujemca má možnosť
prezrieť si predmet dražby v danej lokalite na základe voľnej dostupnosti pozemkov.
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Článok XV.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 Zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách

V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba,
ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa
určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody
neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b)
v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby
bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23 Zákona o dobrovoľných dražbách). Osoba,
ktorá podala na súde žalobu podľa § 21 ods.2 Zákona o dobrovoľných dražbách, je povinná oznámiť príslušnému
okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa § 21 ods. 2
Zákona o dobrovoľných dražbách sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá
osoba podľa § 21 ods.2 Zákona o dobrovoľných dražbách. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za
neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného
začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom
istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako
vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby. O neplatnosti dražby dražobník bez zbytočného
odkladu vyrozumie osoby uvedené v § 17 ods.5 Zákona o dobrovoľných dražbách. Oznámenie o neplatnosti dražby
dražobník uverejní bez zbytočného odkladu na dobu najmenej 30 dní spôsobom v mieste obvyklým. Ak bolo
oznámenie o dražbe uverejnené v registri dražieb, dražobník tam uverejní aj oznámenie o neplatnosti dražby. Ak sa
oznámenie o dražbe zverejnilo v Obchodnom vestníku podľa § 17 ods.3 Zákona o dobrovoľných dražbách,
dražobník v ňom bez zbytočného odkladu zverejní aj oznámenie o neplatnosti dražby.
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných
dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 €.

Článok XVI.
Záver

Toto oznámenie reflektuje podmienky dražby stanovené záväzným pokynom Okresného úradu Bratislava zo dňa
25.04.2017 v zmysle § 84 ods.1) Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vykonávajúci funkciu príslušného orgánu v konkurznom konaní
úpadcu : Juraj Ondrejčák, nar. 2. júla 1976, trvale bytom Studenohorská 2071/10, 841 03 Bratislava – Lamač,
konanie vedené pred Okresným súdom Bratislava I, sp.zn. 4K/13/2015. Predmet dražby bol a je zaradený do súpisu
všeobecnej podstaty.

V Bratislave, dňa 25.05.2015
Dražobník/Navrhovateľ :
JUDr.Karol Kovár, spravca
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správca
v
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

JUDr. Karol Kovár, správca konkurznej podstaty úpadcu Juraj Ondrejčák, dátum narodenia: 2. júla 1976 „v
konkurze“, miesto trvalého pobytu: Studenohorská 2071/10, 841 03 Bratislava – Lamač, ako dražobník oprávnený
podľa § 92 ods.1 písm. d/ Zákona č. 7/2005 z.Z. Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“), zorganizovať dražbu v zmysle Zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných
dražbách a o doplnení Zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení
neskorších predpisov v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu, ktorým je Okresný úrad Bratislava zo
dňa 25.04.2017 a v súlade s ustanovením § 92 ods.6 ZKR v spojení s ustanovením § 11 ods.4 a § 17 Zákona
o dobrovoľných dražbách vyhlasuje prvé kolo dražby a súčasne zverejňuje toto oznámenie o dražbe.

Článok I.
Navrhovateľ dražby

Navrhovateľom dražby je správca v konkurznom konaní úpadcu : Juraj Ondrejčák, dátum narodenia: 2. júla 1976
miesto trvalého pobytu: Studenohorská 2071/10, 841 03 Bratislava – Lamač na majetok ktorého bol uznesením
Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 20.04.2015, č.k. 4K/13/2015-96, vyhlásený konkurz. Uznesenie sa stalo
právoplatným a vykonateľným dňa 25.4.2015 zverejnením v Obchodnom vestníku č. 78/2015 dňa 24.4.2015.
Správca je počas konkurzu v zmysle § 44 ods.1 ZKR oprávnený nakladať s majetkom úpadcu podliehajúcim
konkurzu a konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku. Správca počas konkurzu vykonáva správu
majetku podliehajúceho konkurzu v zmysle § 40 ods. 2 ZKR.

Navrhovateľ :
JUDr. Karol Kovár, správca konkurznej podstaty dlžníka
Juraj Ondrejčák, nar. 2.júla 1976 „v konkurze“
trvale bytom Studenohorská 2071/10, 841 03 Bratislava – Lamač

Článok II.
Dražobník

Dražobníkom je fyzická osoba oprávnená na výkon dražobnej činnosti podľa § 6 Zákona číslo 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách a o doplnení Zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako : zákon o dobrovoľných dražbách“), a to:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dražobník :

Správca : JUDr. Karol Kovár
Sídlo : Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
Registrácia : správca zapísaný v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
značka správcu : S 310

Článok III.
Určenie poradia a povahy konanej dražby

V zmysle § 17 ods.1 písm. c/ zákona o dobrovoľných dražbách dražobník uvádza, že dražba nie je vyhlasovaná ako
opakovaná podľa § 22 zákona o dobrovoľných dražbách, teda je vyhlasovaná ako prvé kolo.

Článok IV.
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby

Dražba sa uskutoční dňa 29.júna 2017 so začiatkom o 14,00 hod. Miestom konania dražby je sídlo správcu
JUDr. Karol Kovár, Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, II. posch. zasadacia miestnosť.
Prístup do priestorov, v ktorých bude prebiehať dražba, bude účastníkom dražby umožnený najmenej 30 minút pred
začatím dražby.

Článok V.
Označenie predmetu dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti - pozemky registra „C“ KN parc.č. 1201, parc.č.3305/2, parc.č.3306/2,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmetom dražby sú nehnuteľnosti - pozemky registra „C“ KN parc.č. 1201, parc.č.3305/2, parc.č.3306/2,
parc.č.3306/3, parc.č.3377, parc.č.3379, parc.č.3403, parc.č.3836/2 a pozemkov registra „E“ KN parc.č.1038/10,
parc.č.1478/4, parc.č.1607/6, parc.č.1994/1, parc.č.1994/4, parc.č. 2023/5, parc.č.2034, parc.č.2039, parc.č.2042,
parc.č.2043/1, parc.č.5555, nachádzajúce sa v obci Donovaly, katastrálne územie Donovaly, evidované Okresným
úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor na LV č. 3381. Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží“. Predmet
dražby sa draží ako súbor vecí.

Predmet dražby je zapísaný v Súpise majetku všeobecnej podstaty úpadcu (zverejnený dňa 30.07.2015
v Obchodnom vestníku č. 145/2015) ako súpisové zložky nasledovne :

Číslo súpisovej zložky: 14
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 396
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 1201
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 15
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 62
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 3305/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

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

67

Obchodný vestník 102/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.05.2017

Číslo súpisovej zložky: 16
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 366
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 3306/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 17
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 36
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 3306/3
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 18
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 1118
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Parcelné číslo: 3377
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 19
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 555
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 3379
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 20
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 489
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 3403
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 21
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera v m2: 77
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Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 3836/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 22
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Záhrady
Výmera v m2: 375
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 1038/10
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 23
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 926
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 1478/4
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 24
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Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 714
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 1607/6
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 25
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 833
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 1994/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 26
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 750
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
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Parcelné číslo: 1994/4
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 27
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 844
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 2023/5
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 28
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 1411
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 2034
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 29
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 936
Štát: Slovenská republika

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 2039
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 30
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 3030
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 2042
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 31
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 4062
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 2043/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 32
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Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 1985
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 5555
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Článok VI.
Opis a stav predmetu dražby

Súpisové zložky č. 14 až 32 : pozemky registra „C“ KN parc.č.1201, parc.č.3305/2, parc.3306/2, parc.č.3306/3,
parc.č.3377, parc.č.3379, parc.č.3403, parc.č.3836/2 a pozemkov registra „E“ KN parc.č.1038/10, parc.č.1478/4,
parc.č.1607/6, parc.č.1994/1, parc.č.1994/4, parc.č.2023/5, parc.č.2034, parc.č.2039, parc.č.2042, parc.č.2043/1,
parc.č.5555 v katastrálnom území Donovaly v obci Donovaly okres Banská Bystrica, zapísané na LV 3381.
Opis : pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Donovaly, v svahovitom teréne.
K pozemkom nie je prístup po nespevnenej ani spevnenej komunikácii. Pozemky nemajú prípojky
inžinierskych sietí. Nachádzajú sa v rekreačnej oblasti, prevažne pod zjazdovými lyžiarskymi svahmi,
parc.1607/6 v lese nad Donovalmi a parc.č.5555 v chránenom území NAPANT.

Článok VII.
Práva a záväzky viažuce sa k predmetu dražby

a/ Záložné práva :

Na predmete dražby neviaznu žiadne záložné práva

b/ Vecné bremená : Na predmete dražby neviaznu žiadne vecné bremená

c/ Nájomné práva viaznuce na predmete dražby :
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Nájomná zmluva týkajúca sa predmetu dražby II. a to nasledovných pozemkov :
Súpisové zložky č. 18,19,23,27,28,32 : pozemky registra „C“ KN , parc.č.3377, parc.č.3379, a pozemkov
registra „E“ KN, parc.č.1478/4, parc.č.2023/5, parc.č.2034, parc.č.5555 v katastrálnom území Donovaly v obci
Donovaly okres Banská Bystrica, zapísané na LV 3381.

Nájomná zmluva bola uzatvorená dňa 31.5.2013 s nájomcom GOIMPEX BRATISLAVA a.s. Prešovská 39,
Bratislava, IČO: 35 758 015. Dňa 26.4.2017 nájomca GOIMPEX BRATISLAVA a.s. vypovedal túto nájomnú
zmluvu. Výpovedná doba je jednoročná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bola doručená druhej strane, t.j. začína dňom 1.5.2017 a končí dňa 30.4.2018.

d/ Iné skutočnosti viaznuce na predmete dražby :

·

Poznámka : Poznamenáva sa upovedomenie Špecializovaného trestného súdu Pezinok sp.zn.
PK-2T/14/2013 zo dňa 05.03.2015 -zaistenie majetku obžalovaného Juraja Ondrejčáka, nar. 02.07.1976
z dôvodu uloženia trestu prepadnutia majetku (Rozsudok Špecializovaného trestného súdu č.k.
PK-2T/14/2013-13494 zo dňa 26.05.2014 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
sp.zn. 2To 9/2014 zo dňa 26.11.2014)

·

Článok VIII.
Odhadná alebo zistená cena

Cena predmetu dražby bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 142/2016, ktorý bol vypracovaný dňa
22.08.2016 na sumu 108 039,73 EUR (slovom stoosemtisíctridsatdeväť eur a sedemdesiattri centov).

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby :
Hodnota predmetu dražby bola zistená zo znaleckého posudku, ktorý vypracovala Ing. Eva Kinczerová,
znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, vodohospodárske stavby a odhad hodnoty
nehnuteľností, zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, vedený Ministerstvom
spravodlivosti SR pod evidenčným číslom znalca 911561.

Článok IX.
Najnižšie podanie, minimálne prihodenie

Najnižšie podanie :

108 000,-- EUR (slovom stoosemtisíc eur),
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500,-- EUR (slovom päťsto eur)

Článok X.
Dražobná zábezpeka

Výška zábezpeky :

5 000,-- EUR (slovom päťtisíc eur)

Spôsob zloženia zábezpeky: bezhotovostný prevod alebo vklad na bankový účet dražobníka, notárska úschova,
banková záruka.

Bankové spojenie dražobníka : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo bankového účtu : SK5311110000001325147005

Variabilný symbol : dátum narodenia alebo IČO

Poznámka pri vklade na bankový účet : Meno a priezvisko zložiteľa zábezpeky

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky : do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky :
a/ originál príkaz na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Dražobná zábezpeka musí
byť pripísaná na účet dražobníka do otvorenia dražby, inak účastník nebude pripustený k dražbe.
b/originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky
c/originál alebo overená kópia notárskej zápisnice preukazujúca zloženie dražobnej zábezpeky formou notárskej
úschovy

Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky : bezhotovostným prevodom na bankový účet určený zložiteľom
zábezpeky.

Možnosť vrátenia dražobnej zábezpeky iným spôsobom : nie
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Poznámka : zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani prostredníctvom platobnej karty.

Článok XI.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením

V zmysle § 26 ods.3 a ods.5 Zákona o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava do ceny
dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny je vydražiteľ povinný zaplatiť v eurách bezhotovostným prevodom
na účet dražobníka a to do 15 dní od skončenia dražby. V prípade, že výťažok dražby je rovný alebo nižší ako 6 640
Eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť výťažok dražby hneď po skončení dražby. Ak bola vydražiteľom zložená dražobná
zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú
vydražením v plnej výške v lehote podľa odsekov 4 až 5, dražobník je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení
ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listy.

Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.

Článok XII.
Podmienky nadobudnutia vlastníctva a odovzdania predmetu dražby veriteľovi

Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom
udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného
sektora podľa Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, ak v čase príklepu nie je zapísaná
v tomto registri. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva
vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje
notárska zápisnica, vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.

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

Predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej
zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe bez zbytočných
prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem
označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby, najmä
podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov
viaznucich na predmete dražby.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje
na náklady, ktoré by inak nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník
alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza
z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa
zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím
predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.

Článok XIII.
Notár osvedčujúci priebeh dražby

Za notára osvedčujúceho priebeh dražby bol zvolený Notársky úrad Mgr. Tatiana Vršanská, Družstevná 2, 831 04
Bratislava.

Článok XIV.
Obhliadka predmetu dražby

Vzhľadom na účelnosť a hospodárnosť dražby, obhliadku nezabezpečuje dražobník. Záujemca má možnosť
prezrieť si predmet dražby v danej lokalite na základe voľnej dostupnosti pozemkov.

Článok XV.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 Zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách

V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba,
ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa
určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody
neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b)
v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby
bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23 Zákona o dobrovoľných dražbách). Osoba,
ktorá podala na súde žalobu podľa § 21 ods.2 Zákona o dobrovoľných dražbách, je povinná oznámiť príslušnému
okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa § 21 ods. 2
Zákona o dobrovoľných dražbách sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá
osoba podľa § 21 ods.2 Zákona o dobrovoľných dražbách. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za
neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného
začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom
istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako
vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby. O neplatnosti dražby dražobník bez zbytočného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby. O neplatnosti dražby dražobník bez zbytočného
odkladu vyrozumie osoby uvedené v § 17 ods.5 Zákona o dobrovoľných dražbách. Oznámenie o neplatnosti dražby
dražobník uverejní bez zbytočného odkladu na dobu najmenej 30 dní spôsobom v mieste obvyklým. Ak bolo
oznámenie o dražbe uverejnené v registri dražieb, dražobník tam uverejní aj oznámenie o neplatnosti dražby. Ak sa
oznámenie o dražbe zverejnilo v Obchodnom vestníku podľa § 17 ods.3 Zákona o dobrovoľných dražbách,
dražobník v ňom bez zbytočného odkladu zverejní aj oznámenie o neplatnosti dražby.
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných
dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 €.

Článok XVI.
Záver

Toto oznámenie reflektuje podmienky dražby stanovené záväzným pokynom Okresného úradu Bratislava zo dňa
25.04.2017 v zmysle § 84 ods.1) Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vykonávajúci funkciu príslušného orgánu v konkurznom konaní
úpadcu : Juraj Ondrejčák, nar. 2. júla 1976, trvale bytom Studenohorská 2071/10, 841 03 Bratislava – Lamač,
konanie vedené pred Okresným súdom Bratislava I, sp.zn. 4K/13/2015. Predmet dražby bol a je zaradený do súpisu
všeobecnej podstaty.

V Bratislave, dňa
Dražobník
:

/

Navrhovateľ

___________________
JUDr.

Karol

Kovár

správca

K011931
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radislava Piknová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Legionárska 1125/5, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/3/2017 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/3/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka: Radislava Piknová, nar. 24.08.1971, Legionárska č. 1125/5, 926 01 Sereď, oznamuje, že dňom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca dlžníka: Radislava Piknová, nar. 24.08.1971, Legionárska č. 1125/5, 926 01 Sereď, oznamuje, že dňom
uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku SR, je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese: Robotnícka č. 79, 905 01 Senica, počas úradných hodín v pondelok až piatok od 9.00 hod. do
15.30 hod. Termín nahliadnutia je potrebné dohodnúť vopred na tel.č.: 00421/905646755 alebo e-mail:
dostal.advokat@gmail.com

JUDr. Štefan Dostál, správca

K011932
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radislava Piknová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Legionárska 1125/5, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/3/2017 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/3/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca: Radislava Piknová, nar.
24.08.1971, Legionárska č. 1125/5, 926 01 Sereď, štátny občan SR (ďalej len „Úpadca“), oznamujeme, že na
majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Trnava č.k. 28K/3/2017 zo dňa 15.05.2017, uverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 96/2017 zo dňa 22.05.2017, vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bol ustanovený
JUDr. Štefan Dostál, Robotnícka 79, 905 01 Senica.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Radislava Piknová, date of birth 24.08.1971, Legionárska 1125/5, 926 01 Sereď, citizen of the Slovak Republik, our
duty is to inform you, that the District Court Trnava No. 28K/3/2017, date 15.05.2017 and promulgated in the
Commercial bulletin No. 96/2017 from 22.05.2017 pro claimed bankrupty of the bankrupt and simultaneously
appointed JUDr. Štefan Dostál, Robotnícka 79, 905 01 Senica, as the trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestní-ku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zve-rejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej
len
„ZKR“)
v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in
the Commercial report, where by as the day od publishing (delivery) of the judicial decision in the day following the
day after the publishing of the judical decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes
the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act. No. 7/2005 Coll. On Bankruptcy and
Restructuringt Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihla-sovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku ajna súd (§ 28 o
ds. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor
theapplication to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie pr
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie pr
ávo 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
ta-kejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku
s uvedením
veriteľa
a pri-hlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the cre
ditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied
only
from
the
gains
put
into
the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the
delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
za-bezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application de-livered to the tr
ustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy,
otherwise
it
will
lapse (§ 28 sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej pods-tate
ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľa-dávok
proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right
will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected proper-ty to handing over
that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against
affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prih-lášku
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. 1ZKR).
The application must be submitted on a preprinted form and must include basic requirements; otherwise it willnot
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and re-sidence
or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or
name and seat
of the
bank-rupt,
c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt,
e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednot-kou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dô-vody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accountingunit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy,
in which
extent,
or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku pod-niku,
je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej re-publiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zve-rejnením
v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak repub-lic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for
delive-ring and to announce
the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents
will
be
delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svo-jím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na
prihlášky,
pri-čom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uz-nesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the
court toget-her
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not
taken
into
conside-ration as application, whereby the court determines by a resolution without vain
delay,
if
these
submi-ssions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee,
who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

ani

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an appli-cation, cannot b
e corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štá-toch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/
z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
JUDr. Štefan Dostál , správca

K011933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Váhovce 402, 925 62 Váhovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/32/2016 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/32/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o Dražbe č. 033/2017
v zmysle ust. § 17 zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o DD“)

Označenie dražobníka:
Obchodné meno:

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Sídlo:

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO:

46 141 341
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Obchodný vestník 102/2017

Zapísaný:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.05.2017

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. : 72494/B

Bank. spojenie:
TATRSKBX

2921855440/1100, Tatra banka, a.s., IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440

Zastúpený:

Mgr. Marek Piršel, konateľ

e-mail:

as@aukcnaspolocnost.sk

Označenie navrhovateľa dražby:
Obchodné meno:

Mgr. Marek Piršel

sídlo kancelárie:

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

Zapísaný:

v zozname správcov pod č. S 1670
správca konkurznej podstaty úpadcu:
Ján Oláh, nar. 22.09.1986, trvale bytom: Váhovce 402, 925 62 Váhovce

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Miesto dražby:
Dátum dražby:
Čas otvorenia dražby:

salónik 1 na prízemí v hoteli DREAM, Kapitulská 12, 917 01 Trnava.
26.06.2017
09:30 hod.

Čas otvorenia pre
účastníkov:

09:00 hod

Čas otvorenia dražby pre
verejnosť:

09:20 hod.

Podmienka vstupu pre verejnosť (§ 11 ods. 7 Zákona o DD): vstupné vo výške 3,30 - EUR / 1 osoba

Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia
(splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.

Označenie dražby:
prvá dražba

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. v okrese: Galanta, obec: Váhovce, katastrálne územie: Váhovce, zapísané v evidencii Okresného úradu Galanta,
katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 30, a to konkrétne:
Ø rodinný dom so súpisným číslom 402 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č.
76/6 o výmere 125 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
Ø pozemok parcely registra „C“ č. 76/1 o výmere 71 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
Ø pozemok parcely registra „C“ č. 76/2 o výmere 216 m2, druh pozemku: záhrady
Ø pozemok parcely registra „C“ č. 76/6 o výmere 125 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
(ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“) a
2. v okrese: Galanta, obec: Váhovce, katastrálne územie: Váhovce, zapísané v evidencii Okresného úradu Galanta,
katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2300, a to konkrétne:
Ø letná kuchyňa bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 76/4
o výmere 60 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
Ø pozemok parcely registra „C“ č. 76/4 o výmere 60 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
Ø pozemok parcely registra „C“ č. 76/5 o výmere 152 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
(ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I ďalej len ako „Nehnuteľnosť“ alebo
„predmet dražby”).

Práva a záväzky viaznuce na Nehnuteľnosti I:
a)
Záložné právo v prospech ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom: Radlinského 10, 813 23
Bratislava, IČO: 35 799 200, podľa V 4403/2015.

Práva a záväzky viaznuce na Nehnuteľnosti II:
a)
Záložné právo v prospech ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom: Radlinského 10, 813 23
Bratislava, IČO: 35 799 200, podľa V 4403/2015.

Opis predmetu dražby/ opis stavu predmetu dražby:
1. Rodinný dom so súpisným číslom 402 s príslušenstvom, postavený na par. č. 76/6 v k.ú. Váhovce.
Predmet dražby je samostatne stojaci rodinný dom s príslušenstvom v lokalite s pôvodnou zástavbou rodinných
domov a prevádzkových stavieb v strednej časti obce. Predmet dražby je nepodpivničený s jedným nadzemným
podlažím a neobytným podkrovím. Pôvodná časť predmetu dražby bola daná do užívania v roku 1969 a v roku 1975
bola realizovaná prístavba kotolne a WC k rodinnému domu. V roku 2008 bola realizovaná rozsiahla rekonštrukcia
predmetu dražby, ktorá spočívala v realizácii nových podláh, boli osadené okná, dvere, nové vnútorné omietky a
obklad vnútorných stien a jednej vonkajšej steny tatranským profilom. V rámci rekonštrukcie bol osadený nový bojler
na prípravu TÚV a boli osadené nové zariaďovacie predmety kuchyne a kúpeľne – keramická dlažba a obklad. V
roku 2014 bola realizovaná výmena strešnej krytiny a laťovania strešnej konštrukcie, boli osadené nové klampiarske
konštrukcie a realizovaná nová fasáda na báze silikátovej omietky so zateplením polystyrénom a časť obvodových
stien bola obložená tatranským profilom. Predmet dražby je murovaný, zastrešený valbovou strechou. V roku 1975
bol napojený na obecný vodovod, v roku 1980 na obecný plynovod a v roku 2008 na obecnú kanalizáciu. Predmet
dražby v čase obhliadky nebol obývaný.
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Dispozičné riešenie:

1.NP dispozične pozostáva z predsiene, chodby, 4 izieb, kuchyne, kúpeľne, WC a prístavby kotolne.

Zastavaná plocha 1. NP z roku 1969 je o výmere 111,22 m2.
Zastavaná plocha 1. NP z roku 1975 je o výmere 13,85 m2.
Celková zastavaná plocha 1. NP je o výmere 125,07 m2.

Technicko – konštrukčné riešenie:
Predmet dražby je založený na základových pásoch s vodorovnou izoláciou, nosné murivo je z tehál o hrúbke 400
mm. Deliace priečky predmetu dražby sú z plných pálených tehál, strop je drevený trámový s rovným podhľadom
a dreveným krovom. Konštrukcia strechy je valbová s pálenou krytinou Bramac. Klampiarske konštrukcie sú z
poplastovaného pozinkovaného plechu. Vonkajšia omietka je silikátová Baumit so zateplením obvodového muriva
polystyrénom o hrúbke 5 cm. Zadná strana domu a časť bočnej steny je obložená tatranským profilom. Vnútorné
omietky sú hladké, v dvoch izbách, predsieni, na chodbe a kuchyni je realizovaný obklad stien z tatranského profilu,
v hygienických priestoroch je keramický obklad. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom, vnútorné žalúzie sú
plastové, vstupné dvere sú hladké presklené a plastové. Vnútorné dvere sú osadené v drevených zárubniach,
drevené, plné aj presklené. Podlahy v obytných miestnostiach sú veľkoplošné laminátové, v ostatných miestnostiach
je osadená keramická dlažba. Vykurovanie predmetu dražby je realizované radiátormi, ohrev TÚV je zabezpečený
bojlerom v kúpeľni. Zdrojom vykurovania je plynový kotol v kotolni. V predmete dražby sa nachádza aj kotol na tuhé
palivo s existujúcim napojením na vykurovaciu sústavu s možnosťou použitia v prípade potreby. Predmet dražby je
napojený na inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, elektrika a plyn. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická s
poistnými automatmi. Rozvod vody je napojený na obecný vodovod. Zásobovanie zemným plynom je zabezpečené
nízkotlakovou plynovou prípojkou. Kanalizácia je napojená na obecnú kanalizačnú sieť. Predmet dražby je aktuálne
odpojený od odberu energií a podľa zistení je prasknutá aj prípojka vody.

2. Letná kuchyňa bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavený na par. č. 76/4 v k.ú. Váhovce.
Letná kuchyňa je prízemná, čiastočne podpivničená samostatne stojaca budova. Nachádza sa vedľa rodinného
domu a v roku 1975 bola daná do užívania.

Dispozičné riešenie:

1.PP dispozične pozostáva z pivnice a chodby.
1.NP dispozične pozostáva z predsiene, izby, kuchyne a WC.

Zastavaná plocha 1. PP je o výmere 19,51 m2.
Zastavaná plocha 1. NP je o výmere 59,91 m2.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Technicko – konštrukčné riešenie:
V 1.PP sa nachádza podlaha s cementovým poterom, omietka je vápenná a hrubá. Strop letnej kuchyne je betónový
a monolitický. Vstup do letnej kuchyne je po železobetónových schodoch z dvora rodinného domu. Letnú kuchyňu
tvorí jedna miestnosť. Dvere sú drevené plné.
1.NP je stavba založená na základových pásoch s vodorovnou izoláciou, nosné murivo je z tehál o hrúbke 300 mm,
deliace priečky sú z plných pálených tehál, strop je železobetónový. Na letnej kuchyni sa nachádza plochá strecha
jednoplášťová, krytina je z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie sú taktiež z pozinkovaného plechu.
Vonkajšia omietka letnej kuchyne je hladká, jedna strana letnej kuchyne je obložená tatranským profilom. Vnútorné
omietky sú hladké a vo WC je keramický obklad. Okná sú drevené zdvojené, na predom okne sú osadené vonkajšie
plastové žalúzie. Vstupné dvere sú hladké a plné, vnútorné dvere sú osadené v oceľových zárubniach a sú plné aj
presklené. Podlahy v kuchyni a v izbe sú z PVC, v ostatných častiach je keramická dlažba. Vykurovanie je
zabezpečené gamatkami. Letná kuchyňa je napojená na inžinierske siete ako vodovod, kanalizácia, elektrika a plyn.
V kuchyni sa nachádza elektrický sporák a v kúpeľni je WC kombi, keramický obklad a dlažba.

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:
1. Sklad bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavený na par. č. 76/5 v k.ú. Váhovce.
Sklad je prízemný, nepodpivničený a samostatne stojaci za letnou kuchyňou. Jedná sa o stavbu, ktorá má
doplnkovú funkciu k predmetu dražby. Je založený na základových pásoch. Konštrukcia obvodových stien je
tvorená drevenými stĺpmi s obojstranným obitím. Strecha je z pultovej krytiny a asfaltových šindľov. Dispozične sa
skladá z jednej miestnosti. Z prednej strany skladu sú osadené plné a drevené dvere, okno je zdvojené drevené. Z
jednej vonkajšej strany je sklad obložený tatranským profilom, inak je vonkajšia omietka je hladká. Podlaha je z
keramickej dlažby. Sklad je zastrešený drevenou konštrukciou pultovej strechy. Sklad je napojený na elektriku.
Sklad bol daný do užívania v roku 2000.

Zastavaná plocha skladu je o výmere 20,32 m2.

2. Prístrešok
Prístrešok je z každej strany otvorená, zastrešená drevená konštrukcia. Nosnú konštrukciu prístrešku tvoria drevené
stĺpy ukotvené do podkladového betónu, strecha je drevená a krytinu tvoria asfaltové šindle. Prístrešok je situovaný
pri vstupe na pozemok parc. č. 76/1 a 76/5. Prístrešok bol realizovaný v roku 2008.

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 32/2017 zo dňa 12.03.2017, vyhotoveným súdnym
znalcom Ing. Michaelou Dírerovou.:
70.000,- EUR (slovom: sedemdesiattisíc EURO)

Najnižšie podanie:
70.000,- EUR (slovom: sedemdesiattisíc EURO)
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

86

Obchodný vestník 102/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.05.2017

Minimálne prihodenie:
200,-EUR (slovom: dvesto EURO)

Výška dražobnej zábezpeky:
15.000,-EUR (slovom: pätnásťtisíc EURO)

Spôsob a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania dražby,
b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK44 1100
0000 0029 2185 5440, VS: 033), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením,
že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu).
Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet dražobníka,
c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po
doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom,
d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu),
e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom.
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.

B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
- lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby

C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
- v zmysle ust. § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ust. § 19 Zákona o DD
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby
b) platba vkladom na účet dražobníka alebo bankovým prevodom na účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100,
vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440, VS: 033), s označením čísla dražby, najneskôr
do 15 dní odo dňa skončenia dražby.

Obhliadka predmetu dražby:
Termín č. 1: 09.06.2017 o 09.30 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 402 v obci
Váhovce.
Termín č. 2: 22.06.2017 o 09:30 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 402 v obci
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Termín č. 2: 22.06.2017 o 09:30 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 402 v obci
Váhovce.
Pozn.: Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
V zmysle ust. § 27 ods. 1 Zákona o DD: „Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote,
prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je
vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu
(Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak v
čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká
pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.“

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.
·

·

Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny
dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je dražobník 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; vydražiteľ
prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí,
Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie
hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je
povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a
doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu
o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník
predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a
dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto
skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník
túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu dražby sa použijú ust. § 29 ods. 2
Zákona o DD.

Pozn.: V zmysle ust. § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby
nesie vydražiteľ!

Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou:
JUDr. Tomáš Trella, notár, so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava.

Upozornenie/poučenie:
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu,
ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v
ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu
(zákon 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty.
Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť
príslušnému Okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú
navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ust. § 21 odsek 2.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ust. § 21 odsek 2.
Zákona o DD.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.
Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia dražby
a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.

V Bratislave, dňa 23.05.2017
Mgr. Marek Piršel - správca

K011934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: COM - BYT s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alžbetínske námestie 1203 / 0, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 288 667
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 25K/33/2013 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/33/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Štefan Dostál, správca konkurznej podstaty úpadcu : COM-BYT, s.r.o., Alžbetínske námestie 1203,
929
01 Dunajská Streda, IČO: 36 288 667, týmto v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehote bola doručená do
kancelárie správcu prihláška veriteľa :
Univerzita J. Selyeho, so sídlom Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno, IČO: 37961632
Celková prihlásená suma pohľadávky: 18 920,73€, poradie pohľadávky: prednostná pohľadávka, uvedená
pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por.č. 29.
JUDr. Štefan Dostál, správca úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K011935
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vanda Skácelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borová 56, 919 61 Borová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.1.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., LL.M. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/47/2016 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/47/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY

P.č. popis majetku

súpisová
hodnota spolu
(EUR)

daň a dôvod zapísania sporná
majetku do súpisu
poznámka

6

postihnuteľná časť príjmu za mesiac 4/2017

762,82

25.5.2017- §67 ods. 1 bez
písm. b) ZoKR
poznámky

7

pohľadávka voči spoločnosti POHOTOVOSŤ s.r.o. - odmena z mandátnej
zmluvy zo dňa 1.5.2005. Pohľadávka bola uplatnená v súdnom konaní, ktoré
nie je doposiaľ skončené.

251,96

25.5.2017- §67 ods. 1 bez
písm. a) ZoKR
poznámky

K011936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Dušan Polák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eszterházyovcov 715/4, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 36K/45/2016 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/45/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet:
Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty
JUDr. Viera Nováková, so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca úpadcu : Bc. Dušan Polák, nar.
30.6.1979, bytom Eszterházyovcov 715/4, 924 01 Galanta týmto týmto, v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehote.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ : Diana Pellerová, bytom Čierny Brod 305, 925 08 Čierny Brod.

Poradové číslo v zozname pohľadávok 15/P : Pohľadávka prihlásená prihláškou č. 3, por. č. 1 v celkovej sume
220,72 €, z toho istina vo výške 215,12 € a náklady z uplatnenia vo výške 5,60 €.

Pohľadávka bola zapísaná do Zoznamu pohľadávok. V súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. je
možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku.

V Galante, dňa 24. mája 2017
JUDr. Viera Nováková, správca

K011937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Dušan Polák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eszterházyovcov 715/4, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 36K/45/2016 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/45/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Por.č. Popis súpisovej zložky
2.
3.

Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
exekúciu podľa § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z.
marec 2017
Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
exekúciu podľa § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z.
apríl 2017

Hodnota
Dátum a dôvod zapísania
súpisovej zložky
postihnuté
Deň zapísania do súpisu: 4.5.2017, dôvod
za mesiac 620,82 Eur
zapísania: oznámenie zamestnávateľa o výške
zrážky
postihnuté
Deň zapísania do súpisu: 4.5.2017, dôvod
za mesiac 653,81 Eur
zapísania: oznámenie zamestnávateľa o výške
zrážky

Dátum vyhotovenia : 4.5.2017
Vyhotovil : JUDr. Viera Nováková, správca

K011938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Andrea Sochnová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Márie Terézie 3108/30, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 947 098
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 36K/25/2016 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/25/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Hodnota
Dátum a dôvod zapísania
súpisovej zložky

Por.č. Popis súpisovej zložky
6.

Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
exekúciu podľa § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. za mesiac apríl 192,92 Eur
2017

Deň: 5.5.2017, dôvod: zrážka vykonaná
zamestnávateľom a pripísanie sumy na účet

Dátum vyhotovenia : 12.5.2017
Vyhotovil : JUDr. Viera Nováková, správca

K011939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Šimiaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Cyrila a Metoda 2871/4, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 36K/2/2016 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/2/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Por.č. Popis súpisovej zložky
18.

Hodnota
zložky

súpisovej

Zrážky zo mzdy a z dôchodku za mesiac
343,63 Eur
apríl 2017

Dátum a dôvod zapísania
Deň zapísania: 10.5.2017,
prostriedkov na účet

dôvod:

pripísanie

Dátum vyhotovenia : 15.5.2017

Vyhotovil : JUDr. Viera Nováková, správca

K011940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Tišťan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojmírova 1162/7, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1952
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 22K/4/2017 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/4/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1. Iná majetková hodnota
Peňažné prostriedky v hotovosti.
Súpisová hodnota: 250,- Eur
2. Iná majetková hodnota
Peňažné prostriedky - výťažok z predaja zálohu.
Súpisová hodnota: 177 622,06 Eur

K011941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

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

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

·

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

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

·

Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava.

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava,
a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.

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

e-mailovej

adrese:

V Bratislave dňa 25.5.2017

KP recovery, k.s., správca

K011942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Kollárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tekovská 8, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1981
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/22/2013 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/22/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č.
zložky

súp.

súpisová
hodnota

iná majetková hodnota

45

zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
123,44 €
obdobie 02/2017

46

zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
75,95 €
obdobie 03/2017

47

zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
43,00 €
obdobie 04/2017

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

K011943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Kotrla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojmírovská 498/2, 951 12 Ivanka pri Nitre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: S 1485 32K/52/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/52/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava súpisu majetku oddelenej podstaty majetku úpadcu - doplnenie zabezpečovacieho práva veriteľa
Slovenská konsolidačná a. s. so sídlom v Bratislave nasledovne: Oddelená podstata: Pozemky LV
Pozemok Katastrálne územie Obec Parcelné číslo Druh pozemku Výmera v m2 Štát Spoluvlastnícky
podiel Súpisová hodnota 1442 821/1 Ivanka pri Nitre Ivanka pri Nitre 821/1 Zastavané plochy a nádvorie
565 SR 1/1 v BSM s Jana Kotrlová, rod. Gáliková 14125,- Euro 1442 822/4 Ivanka pri Nitre Ivanka pri
Nitre 822/4 Orná pôda 264 SR 1/1 v BSM s Jana Kotrlová, rod. Gáliková 6600,- Euro Stavby LV Stavba
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nitre 822/4 Orná pôda 264 SR 1/1 v BSM s Jana Kotrlová, rod. Gáliková 6600,- Euro Stavby LV Stavba
Súpisné číslo Popis stavby Katastrálne územie Obec Ulica Orientačné číslo Štát Spoluvlastnícky podiel
Súpisová hodnota 1442 498 498 Rodinný dom Ivanka pri Nitre Ivanka pri Nitre Mojmírovská 2 SR 1/1 v
BSM s Jana Kotrlová, rod. Gáliková 70.000,- Euro Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej
banky a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155, podľa 821/1-274/2007 na
nehnuteľnostiach zapísaných v katastri nehnuteľnosti vedenom Okresným úradom Nitra, katastrálny
odbor ako pozemok parcela registra KN „C“ č. 822/4, druh pozemku orná pôda, vo výmere 264 m2, č.
821/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 565 m2, stavbu – rodinný dom so s. č.
498, postavený na pozemku parcela č. 821/1 v spoluvlastníckom podiele úpadcu o veľkosti 1/1 k celku
nehnuteľnosti v BSM s Jana Kotrlová, rod. Gáliková, nar. 09.04.1973. Záložné právo zriadené na
základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. Z 11432-07 zo dňa 02.05.2007, zapísané v
zozname pohľadávok pod poradovým č. 203. Zabezpečená suma 16330,09 Euro, poradie
zabezpečovacieho práva 1. Záložné právo v prospech SR - Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01
Nitra, podľa Z – 31/12 – 45/2012 na nehnuteľnostiach zapísaných v katastri nehnuteľnosti vedenom
Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor ako pozemok parcela registra KN „C“ č. 822/4, druh
pozemku orná pôda, vo výmere 264 m2, č. 821/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere
565 m2, stavbu – rodinný dom so s. č. 498, postavený na pozemku parcela č. 821/1 v spoluvlastníckom
podiele úpadcu o veľkosti 1/1 k celku nehnuteľnosti v BSM s Jana Kotrlová, rod. Gáliková, nar.
09.04.1973. Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia Daňového úradu Nitra č.
627/340/74134/11/Sok, zapísané v zozname pohľadávok pod poradovým č. 209 až 222. Zabezpečená
suma 12019,33 Euro, poradie zabezpečovacieho práva 2. Záložné právo v prospech Slovenská
konsolidačná a. s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005, podľa Z – 30/12 – 44/2012 na
nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľnosti vedenom Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor
ako pozemok parcela registra KN „C“ č. 822/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere
145 m2 v spoluvlastníckom podiele úpadcu o veľkosti ¼ k celku nehnuteľnosti. Záložné právo zriadené
na základe rozhodnutia Daňového úradu Nitra č. 627/340/74159/11/Sok, zapísané v zozname
pohľadávok pod poradovým č. 206. Zabezpečená suma 5008,32 Euro, poradie zabezpečovacieho práva
2. Záložné právo v prospech SR - Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra, podľa Z –
7268/12-288/2012 na nehnuteľnostiach zapísaných v katastri nehnuteľnosti vedenom Okresným úradom
Nitra, katastrálny odbor ako pozemok parcela registra KN „C“ č. 822/4, druh pozemku orná pôda, vo
výmere 264 m2, č. 821/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 565 m2, stavbu –
rodinný dom so s. č. 498, postavený na pozemku parcela č. 821/1 v spoluvlastníckom podiele úpadcu o
veľkosti 1/1 k celku nehnuteľnosti v BSM s Jana Kotrlová, rod. Gáliková, nar. 09.04.1973. Záložné
právo zriadené na základe rozhodnutia Daňového úradu Nitra č. 9400501/5/2686208/2012/Sok, zapísané
v zozname pohľadávok pod poradovým č. 223 až 233. Zabezpečená suma 5799,10 Euro, poradie
zabezpečovacieho práva 3. Záložné právo v prospech SR - Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01
Nitra, podľa Z – 1461/14-96/14 na nehnuteľnostiach zapísaných v katastri nehnuteľnosti vedenom
Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor ako pozemok parcela registra KN „C“ č. 822/4, druh
pozemku orná pôda, vo výmere 264 m2, č. 821/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere
565 m2, stavbu – rodinný dom so s. č. 498, postavený na pozemku parcela č. 821/1 v spoluvlastníckom
podiele úpadcu o veľkosti 1/1 k celku nehnuteľnosti v BSM s Jana Kotrlová, rod. Gáliková, nar.
09.04.1973. Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia Daňového úradu Nitra č.
9400503/5/5079950/2013/Sok, zapísané v zozname pohľadávok pod poradovým č. 234 až 249.
Zabezpečená suma 30.002,44 Euro, poradie zabezpečovacieho práva 4.
K011944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Kotrla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojmírovská 498/2, 951 12 Ivanka pri Nitre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno

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 1485 32K/52/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/52/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava súpisu majetku oddelenej podstaty - doplnenie zabezpečenia veriteľa Slovenská konsolidačná a.
s. so sídlom v Bratislave nasledovne: Oddelená podstata majetku úpadcu: Pozemky LV Pozemok
Katastrálne územie Obec Parcelné číslo Druh pozemku Výmera v m2 Štát Spoluvlastnícky podiel
Súpisová hodnota 1492 822/5 Ivanka pri Nitre Ivanka pri Nitre 822/5 Zastavané plochy a nádvorie 145
SR 1/4 906,25 Euro Záložné právo v prospech SR - Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra,
podľa Z – 30/12 – 44/2012 na nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľnosti vedenom Okresným
úradom Nitra, katastrálny odbor ako pozemok parcela registra KN „C“ č. 822/5, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, vo výmere 145 m2 v spoluvlastníckom podiele úpadcu o veľkosti ¼ k celku
nehnuteľnosti. Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia Daňového úradu Nitra č.
627/340/74159/11/Sok, zapísané v zozname pohľadávok pod poradovým č. 209 až 222. Zabezpečená
suma 12019,33 Euro, poradie zabezpečovacieho práva 1. Záložné právo v prospech Slovenská
konsolidačná a. s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005, podľa Z – 30/12 – 44/2012 na
nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľnosti vedenom Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor
ako pozemok parcela registra KN „C“ č. 822/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere
145 m2 v spoluvlastníckom podiele úpadcu o veľkosti ¼ k celku nehnuteľnosti. Záložné právo zriadené
na základe rozhodnutia Daňového úradu Nitra č. 627/340/74159/11/Sok, zapísané v zozname
pohľadávok pod poradovým č. 206. Zabezpečená suma 5008,32 Euro, poradie zabezpečovacieho práva
1. Záložné právo v prospech SR - Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra, podľa Z –
7268/12-288/2012 na nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľnosti vedenom Okresným úradom Nitra,
katastrálny odbor ako pozemok parcela registra KN „C“ č. 822/5, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, vo výmere 145 m2 v spoluvlastníckom podiele úpadcu o veľkosti ¼ k celku nehnuteľnosti.
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia Daňového úradu Nitra č. 9400501/5/2686208/2012/Sok,
zapísané v zozname pohľadávok pod poradovým č. 223 až 233. Zabezpečená suma 5799,10 Euro,
poradie zabezpečovacieho práva 2. Záložné právo v prospech SR - Daňový úrad Nitra, Damborského 5,
949 01 Nitra, podľa Z – 1461/2014-96/14 na nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľnosti vedenom
Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor ako pozemok parcela registra KN „C“ č. 822/5, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 145 m2 v spoluvlastníckom podiele úpadcu o veľkosti
¼ k celku nehnuteľnosti. Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia Daňového úradu Nitra č.
9400503/5/5079950/2013/Sok, zapísané v zozname pohľadávok pod poradovým č. 234 až 249.
Zabezpečená suma 30.002,44 Euro, poradie zabezpečovacieho práva 3. Záložné právo v prospech SR Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra, podľa Z – 2856/14-144/14 na nehnuteľnosti zapísanej
v katastri nehnuteľnosti vedenom Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor ako pozemok parcela
registra KN „C“ č. 822/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 145 m2 v
spoluvlastníckom podiele úpadcu o veľkosti ¼ k celku nehnuteľnosti. Záložné právo zriadené na základe
rozhodnutia Daňového úradu Nitra č. 9400503/5/1043816/2014/Mar, zapísané v zozname pohľadávok
pod poradovým č. 250. Zabezpečená suma 1628,13 Euro, poradie zabezpečovacieho práva 4. Záložné
právo v prospech SR - Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra, podľa Z – 2855/14-145/14 na
nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľnosti vedenom Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor
ako pozemok parcela registra KN „C“ č. 822/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere
145 m2 v spoluvlastníckom podiele úpadcu o veľkosti ¼ k celku nehnuteľnosti. Záložné právo zriadené
na základe rozhodnutia Daňového úradu Nitra č. 9400503/5/1044663/2014/Mar, zapísané v zozname
pohľadávok pod poradovým č. 251-252. Zabezpečená suma 490,62 Euro, poradie zabezpečovacieho
práva 5. Záložné právo v prospech SR - Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra, podľa Z –
4241/14-241/14, podľa P 703/14-138/14 na nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľnosti vedenom
Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor ako pozemok parcela registra KN „C“ č. 822/5, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 145 m2 v spoluvlastníckom podiele úpadcu o veľkosti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 145 m2 v spoluvlastníckom podiele úpadcu o veľkosti
¼ k celku nehnuteľnosti. Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia Daňového úradu Nitra č.
9400503/5/1915482/2014/Mar, zapísané v zozname pohľadávok pod poradovým č. 253 až 266.
Zabezpečená suma 5669,91 Euro, poradie zabezpečovacieho práva 6.
K011945
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ASTRUM Laus, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.O. Hviezdoslava 5859/2A, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 527 866
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K 23/2014/S 1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/23/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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

·

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

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

·

Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava.

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava,
a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.

Termín je vhodné si
mjakubcik@kprecovery.sk

vopred

dohodnúť

na

tel.:

+

421 918 535 298

alebo

e-mailovej

V Bratislave dňa 25.5.2017

KP recovery, k.s., správca

K011946
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Harvan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 103/37, 022 04 Cadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1978

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3K/24/2016/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/24/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca Konkurznej podstaty Mgr. Imrich Šimulák úpadcu: Vladimír Harvan, nar. 17. 01. 1978, bytom Okružná
103/37, 022 04 Čadca v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov vyhlasuje podľa § 92 ods. 1 písm. a)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení noviel II. kolo verejného ponukového konania na
predaj nehmotného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty.
Predmetom tohto verejného ponukového konania je súbor pohľadávok úpadcu pod por. číslom 230 – 298Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku OV 73/2017 zo dňa 13. 04.
2017 pod číslom zverejnenia K008366.

Podmienky verejného ponukového konania:
Nehmotný majetok – pohľadávky je možné speňažiť len ako celok v tomto kole za 50% hodnoty majetku.
Záujemcovia predložia správcovi cenové ponuky v písomnej forme v zalepenej obálke s označením
„Konkurz 3K/24/2016 – N E O T V ´A R A Ť“ najneskôr do 10 dni od zverejnenia v Obchodnom vestníku na
adresu: Mgr. Imrich Šimulák, správca, ul. Slobody 43 , 022 01 Čadca. V prípade ak posledný deň lehoty na
podávanie ponúk pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší pracovný
deň. Lehota sa považuje za skončenú o 15.00 hod posledný deň lehoty. Na ponuky doručené správcovi po lehote
sa neprihliada. Cenové ponuky je potrebné uvádzať v hodnotách vrátane DPH.
Náležitosti ponuky:
1. Presné označenie subjektu vrátane preukázania právnej subjektivity záujemcu o kúpu (FO-meno,
priezvisko, bydlisko, kópiu OP, kópiu živnostenského listu, PO – obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z OR nie
starší ako 30 dní.)
2. Označenie predmetu o kúpu zhodné s označením, ako bol predmet zverejnený v OV
3. Výšku navrhnutej kúpnej ceny
4. Doklad o zaplatení zábezpeky vo výške 50% z ponúkanej ceny v prospech účtu správcu konkurznej
podstaty v Tatra Banke, a.s. č. účtu:2914656435/1100, IBAN: SK20 1100 0000 0059 1465 6435. Variabilný
symbol: IČO alebo rodné číslo záujemcu. Preddavok musí byť pripísaný na účet správcu najneskôr
v posledný deň lehoty na podávanie ponúk
5. Číslo účtu záujemcu, kde má byť vrátená zálohy v prípade neúspechu vo verejnom výberom konaní
Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. O otváraní
obálok správca spíše zápisnicu. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca spolu s veriteľským výborom alebo zástupcom
veriteľov alebo správca na základe písomného súhlasu veriteľského výboru alebo zástupcu veriteľov (súhlas môže
byť doručený aj elektronickou poštou) v lehote 5 dní odo dňa otvárania obálok. Správca po predchádzajúcom
súhlase veriteľského výboru alebo zástupcu veriteľov má právo odmietnuť každú ponuku, záujemcovia, ktorí budú
úspešní, budú o výsledkoch vyhodnocovania informovaní písomne, budú vyzvaní na uzatvorenie zmluvy
o postúpení pohľadávok a doplatenie kúpnej ceny. Neúspešným záujemcom správca bezodkladne vráti ich
zaplatené preddavky na kúpnu cenu najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia vyhodnotenia verejného ponukového
konania veriteľským výborom alebo zástupcom veriteľov.
Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splní ponukové podmienky a súčasne ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu a veriteľský výbor alebo zástupca veriteľov odsúhlasil jeho predloženú ponuku. V prípad
zhodnosti ponúk, záujemcovia budú správcom vyzvaní na zvýšenie ponúk, víťazom sa stane účastník, ktorý
ponúkne vyššiu cenu.
Správca má nárok voči účastníkovi, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní a ktorý odmietne
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca má nárok voči účastníkovi, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní a ktorý odmietne
uzavrieť zmluvu o postúpení pohľadávok alebo nezaplatí zostatok kúpnej ceny riadne a všas podľa pokynov
správcu, na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50% z ponúkanej kúpnej ceny. Na úhradu tejto zmluvnej pokuty je
správca oprávnený započítať v príslušnej výške záujemcom zaplatený preddavok na kúpnu cenu. V takom prípade
ako víťaz nastúpi ďalší záujemca spĺňajúci podmienky ponukového konania, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu
v poradí.
V Čadci dňa 25.05.2017

Imrich Šimulák, správca

K011947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Pekárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 1665, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.9.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Kostolná
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/17/2016 S 1744
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/17/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu
pohľadávok
JUDr. Mária Kostolná, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: 42 224 578, správca úpadcu Andrea
Pekárová, nar. 29.9.1974, trvale bytom Štúrova 1665/7, Čadca, týmto oznamuje, že v súlade s ust. § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov bola zapísaná správcom do zoznamu pohľadávok nasledujúca pohľadávka veriteľa Všeobecná zdravotná
poisťovňa, Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874, doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty,
v celkovej výške 225,40 €.

K011948
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Heľo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Vadičov 1, 023 45 Horný Vadičov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Fiačan, PhD.
Sídlo správcu:
M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 6K/19/2016 S566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/19/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V tejto konkurznej veci správca vyhotovil nasledovný súpis všeobecnej podstaty:
Por.č. 1.: Súpisová zložka: Stavba: rodinný dom súp. č. 1 postavený na pozemku parc. č. 655/5, štát: SR, obec:
Dolný Vadičov, katastrálne územie: Dolný Vadičov, list vlastníctva č.: 19, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2,
súpisová hodnota: 25.000,00 eur.
Por.č. 2.: Súpisová zložka: Pozemok: register: C-KN, parcelné číslo: 655/2, druh: orná pôda, výmera: 600 m2, štát:
SR, obec: Dolný Vadičov, katastrálne územie: Dolný Vadičov, list vlastníctva č.: 19, spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/2, súpisová hodnota: 4.500,00 eur.
Por.č. 3.: Súpisová zložka: Pozemok: register: C-KN, parcelné číslo: 655/3, druh: zastavané plochy a nádvoria,
výmera: 72 m2, štát: SR, obec: Dolný Vadičov, katastrálne územie: Dolný Vadičov, list vlastníctva č.: 19,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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výmera: 72 m2, štát: SR, obec: Dolný Vadičov, katastrálne územie: Dolný Vadičov, list vlastníctva č.: 19,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2, súpisová hodnota: 500,00 eur.
Por.č. 4.: Súpisová zložka: Pozemok: register: C-KN, parcelné číslo: 655/5, druh: zastavané plochy a nádvoria,
výmera: 128 m2, štát: SR, obec: Dolný Vadičov, katastrálne územie: Dolný Vadičov, list vlastníctva č.: 19,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2, súpisová hodnota: 1.000,00 eur.
Por.č. 5.: Súpisová zložka: Pozemok: register: C-KN, parcelné číslo: 656/2, druh: orná pôda, výmera: 381 m2, štát:
SR, obec: Dolný Vadičov, katastrálne územie: Dolný Vadičov, list vlastníctva č.: 613, spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/1, súpisová hodnota: 5.800,00 eur.
Por.č. 6.: Súpisová zložka: Pozemok: register: C-KN, parcelné číslo: 640/3, druh: trvalé trávne porasty, výmera:
1180 m2, štát: SR, obec: Dolný Vadičov, katastrálne územie: Dolný Vadičov, list vlastníctva č.: 455, spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 1/2, súpisová hodnota: 5.900,00 eur.
Por.č. 7.: Súpisová zložka: Pozemok: register: C-KN, parcelné číslo: 655/4, druh: orná pôda, výmera: 858 m2, štát:
SR, obec: Dolný Vadičov, katastrálne územie: Dolný Vadičov, list vlastníctva č.: 455, spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/2, súpisová hodnota: 6.435,00 eur.
Por.č. 8.: Súpisová zložka: Hnuteľná vec: príves nákladný, valník, EČ: KM760YA, VIN: 0847, spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 100,00 eur.
V Liptovskom Mikuláši, dňa 18.5.2017
JUDr. Ivan Fiačan, PhD., správca

K011949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Porubský ,,v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Západ 1139/44, 028 01 Trstená
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1975
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/25/2016 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/25/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Roman Porubský „v konkurze“, nar. 06.01.1975, bytom: Západ 1139/44, 028 01 Trstená (do 30.09.2013
podnikajúci pod obchodným menom: Roman Porubský, s miestom podnikania SNP 226/27, 028 01 Trstená, IČO: 37
089 897) oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 25.05.2017
doručená do kancelárie správcu súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Home Credit Slovakia,
a.s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO: 36 234 176, zastúpený: Advokátska kancelária ERASMUS LEGAL,
s.r.o., Justičná 9, 811 07 Bratislava, IČO: 36 789 615, pod por. č. 1, s celkovou sumou 462,18 EUR.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 Zákona o konkurze a
reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.
LICITOR recovery, k.s.
Správca
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K011950
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Čonka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Porúbka 461, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3K/29/2012/S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/29/2012
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Radovan Birka, kancelária: Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, týmto v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom úpadcu: Jozef
Čonka, nar. 29.04.1985, bytom Liptovská Porúbka 461, 033 01 Liptovský Hrádok, zostavenie zoznamu pohľadávok
proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty a zároveň
oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie: Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti
podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho
nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka
musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V Ružomberku, dňa 25.05.2017
JUDr. Radovan Birka, správca

K011951
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zberné suroviny a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kragujevská 3, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 701 986
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1R/1/2016 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1R/1/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
v konkurznom konaní sp. zn. 1R/1/2016 vedenom na majetok úpadcu
Zberné suroviny a.s.,
so sídlom Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 35 701 986,
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10576/L
Správca:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265,
zn. správcu S 1436, so sídlom kancelárie v Žilinskom kraji Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spis. značka súdneho spisu: 1R/1/2016
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

101

Obchodný vestník 102/2017

Dátum:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.05.2017

12.05.2017

Program:
1)

Otvorenie zasadnutia

2)

Hlasovanie o návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu

3)

Záver

Prítomní:
Správca: I & R Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.,
Predseda VV: Veriteľ EsedFin, s.r.o.
Člen VV: Veriteľ TESLA Liptovský Hrádok a.s.
Neprítomný:
Člen VV: Veriteľ BILLA s.r.o.
K bodu 1):

Otvorenie zasadnutia

Podľa ustanovenia § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZKR”): „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 VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní dvaja jeho členovia.
Veriteľ BILLA s.r.o. sa pre účely hlasovania o víťaznej ponuke v prvom kole ponukového konania na predaj podniku
úpadcu považuje za neprítomného, nakoľko nedoručil Správcovi ani Predsedovi VV svoje hlasovanie.
K bodu 2):
Hlasovanie o návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu
Predseda VV vyzval prítomných členov na hlasovanie o návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu zo dňa 10.05.2017, ktorý mu bol doručený od správcu úpadcu Zberné suroviny a.s.
v nasledovnom znení:
Výťažok
podstate

priradený

k všeobecnej
Pohľadávky proti podstate:

1.361.210,26 €

Pomerná časť spoločných pohľadávok proti podstate pripadajúca na všeobecnú
19.973,82 €
podstatu
Pohľadávky výlučne proti všeobecnej podstate + rezerva na pohľadávky proti
všeobecnej podstate
Rezerva na ďalší priebeh KK

288.714,67 €
100.000,00 €
952.521,77 €

Konečný výťažok

Prítomní veritelia hlasovali nasledovne:
Hlasovanie:
Za:
·
·

EsedFin, s.r.o.
TESLA Liptovský Hrádok, a.s.

Proti:
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Nikto

Zdržal sa:
·

Nikto

Po hlasovaní bolo počtom hlasov „Za“: 2, „Proti“: 0 a „Zdržal sa“: 0, prijaté nasledovné uznesenie:
„Veriteľský výbor schvaľuje návrh čiastkového rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu zostavený správcom úpadcu dňa 10.05.2017.“
K bodu 3):

Záver:

Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol týmto vyčerpaný
a zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
Po skončení zasadnutia veriteľského výboru predseda veriteľského výboru o priebehu zasadnutia veriteľského
výboru vyhotoví zápisnicu, ktorej odpis následne doručí príslušnému súdu a správcovi. Správca najneskôr
nasledujúci pracovný deň po doručení zápisnice zabezpečí jej zverejnenie v Obchodnom vestníku.
Zápisnicu vyhotovil:
Za predsedu veriteľského výboru EsedFin, s.r.o.: Ing. Pavol Frolo, konateľ, EsedFin, s.r.o.

K011952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: eMTrade a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomerská Vieska 269, 965 01 Ladomerská Vieska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 628 760
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová
Sídlo správcu:
Komenského 18, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K/98/2016S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/98/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

SÚPIS MAJETKU ODDELENEJ PODSTATY
Úpadca:

eMTrade

a.s.,

so

sídlom

Ladomerská

Vieska

269,

965

01

,

IČO:

36

628

760

Zabezpečený veriteľ: Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica , so sídlom Nová 13, 974 04 Banská
Bystrica .
Druh zabezpečovacieho práva pre súp. položky 1.-7. : Záložné právo
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č.
20297989/2015 zo dňa 29.05.2015, č. 102598867/2016 zo dňa 22.02.2016, č. 103703558/2016 zo dňa 10.08.2016,
č.103786228/2016 zo dňa 24.08.2016.
Záložné právo vzniklo registráciou v katastri nehnuteľností Okresného úradu Detva , katastrálny odbor.
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok : 56.-60.
Poradie zabezpečovacieho práva : prvé v poradí( prednostné )
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zabezpečená
.

suma

Deň vydania: 30.05.2017

:

206.780,45

EUR

Nehnuteľnosti
–
pozemky,/ stavby
Číslo
Výmera
Druh pozemku/ druh
Obec,
súp.
m2/
stavby
štát
položky
súp.č.
1.

Hydinová farma

206

2.

Hydinová farma

206

3.

Hydinová farma

206

4.

Hydinová farma

206

5.

Hydinová farma

206

6.
7.

Hydinová farma
Hydinová farma

206
206

Klokoč,
SR
Klokoč,
SR
Klokoč,
SR
Klokoč,
SR
Klokoč,
SR
Klokoč,
SR

Súpisová hodnota

Mena

K.Ú., číslo parc. Deň zápisu Dôvod
LV.,
č.
majetku
zapísania

Klokoč,
č. 321
Klokoč,
EURO
č. 321
Klokoč,
EURO
č. 321
Klokoč,
EURO
č. 321
Klokoč,
EURO
č. 321
Klokoč,
EURO
č. 321

-

EURO

-

LV
LV

790/2 23.5.2017
790/3 23.5.2017
791

23.5.2017

792

23.5.2017

793

23.5.2017

794

23.5.2017

Celková cena za súbor nehnuteľností v
Klokoč, k.ú. Klokoč na LV č. 321 stanovená
Klokoč, LV
EURO
795
SR
odhadom na sumu
č. 321
80.000,-EUR

23.5.2017

Dátum vyhotovenia: 24.05.2017

-

LV

-

LV
LV
LV

Vlastníctvo
úpadcu
Vlastníctvo
úpadcu
Vlastníctvo
úpadcu
Vlastníctvo
úpadcu
Vlastníctvo
úpadcu
Vlastníctvo
úpadcu
Vlastníctvo
úpadcu

Správca : JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová

K011953
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: eMTrade a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomerská Vieska 269, 965 01 Ladomerská Vieska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 628 760
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová
Sídlo správcu:
Komenského 18, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K/98/2016S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/98/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

SÚPIS MAJETKU ODDELENEJ PODSTATY
Úpadca:
760

eMTrade

a.s.,

so

sídlom

Ladomerská

Vieska

269,

965

01

,

IČO:

Zabezpečený veriteľ: Sberbank Slovensko, a.s. , so sídlom Vysoká 9, Bratislava , IČO: 17 321 123

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh zabezpečovacieho práva pre súp. položky .1.-26. : Záložné právo
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnostiam č. 280 331, 428
005 7201 zo dňa 06.04.2006, vklad pod č. V-995/06 zo dňa 12.04.2006. Zmluva o záložnom práve k
nehnuteľnostiam č. 428 005 7201 zo dňa 27.06.2006, vklad pod č. V-1909/06 zo dňa 26.07.2006. Zmluva o
záložnom práve k nehnuteľnostiam č. 428 005 7201 zo dňa 05.09.2007, vklad pod č. V-2802/2007 zo dňa
03.10.2007. Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnostiam č.428 005 7201 zo dňa 09.09.2008, vklad pod č.
V-3126/2008 zo dňa 19.11.2008. Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnostiam č. 428 005 7201 zo dňa 23.06.2014,
vklad pod č. V-1326/14 zo dňa 02.07.2014.
Záložné právo vzniklo registráciou v katastri nehnuteľností Okresného úradu Zvolen , katastrálny odbor.
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok : 26-27.
Poradie zabezpečovacieho práva : prvé v poradí( prednostné ) .
Zabezpečená

suma

:

2.286.990,80

EUR

.

Nehnuteľnosti –
pozemky,/ stavby
Číslo
Výmera
Druh
pozemku/
súp.
m2/
druh stavby
položky
súp.č.
Zastavané plochy
1.
6440
a nádvoria
Zastavané plochy
2.
463
a nádvoria
Zastavané plochy
3.
964
a nádvoria
Zastavané plochy
4.
1808
a nádvoria
Zastavané plochy
5.
1810
a nádvoria
Zastavané plochy
6.
1811
a nádvoria
Zastavané plochy
7.
1812
a nádvoria
Zastavané plochy
8.
1814/1
a nádvoria
Zastavané plochy
9.
1814/2
a nádvoria
Zastavané plochy
10.
1814/3
a nádvoria
Zastavané plochy
11.
1814/7
a nádvoria
Zastavané plochy
12.
1814/8
a nádvoria
13.

Budova

2279

14.

Budova

2279

15.

Budova

2279

16.

Budova

2279

17.

Budova

2279

18.

Budova

2279

19.

Zastavané plochy
878
a nádvoria
Zastavané plochy

Obec, štát

Súpisová hodnota

Mena

K.Ú.,
LV.,

číslo parc.
č.

Lieskovec,
LV č. 84
Lieskovec,
EURO
LV č. 84
Lieskovec,
EURO
LV č. 84
Lieskovec,
EURO
LV č. 84
Lieskovec,
EURO
LV č. 84
Lieskovec,
EURO
LV č. 84
Lieskovec,
EURO
LV č. 84
Lieskovec,
EURO
LV č. 84
Lieskovec,
EURO
LV č. 84
Lieskovec,
EURO
LV č. 84
Lieskovec,
EURO
LV č. 84
Lieskovec,
EURO
LV č. 84
Lieskovec,
EURO
LV č. 84
Lieskovec,
EURO
LV č. 84
Lieskovec,
EURO
LV č. 84
Lieskovec,
EURO
LV č. 84
Lieskovec,
EURO
LV č. 84

Lieskovec,SR

EURO

Lieskovec,
SR
Lieskovec,
SR
Lieskovec,
SR
Lieskovec,
SR
Lieskovec,
SR
Lieskovec,
SR
Lieskovec,
SR
Lieskovec,
SR
Lieskovec,
SR
Lieskovec,
SR
Lieskovec,
SR
Lieskovec,
SR
Lieskovec,
SR
Lieskovec,
SR
Lieskovec,
SR
Lieskovec,
SR
Lieskovec,
SR

EURO

Lieskovec,
SR
Lieskovec,

EURO

Lieskovec,
LV č. 84

Deň zápisu Dôvod
majetku
zapísania

1751/1 2.5.2017
1752

2.5.2017

1754/1 2.5.2017
1808

2.5.2017

1620

2.5.2017

138

2.5.2017

758

2.5.2017

5093

2.5.2017

686

2.5.2017

350

2.5.2017

942

2.5.2017

4875

2.5.2017

1808

2.5.2017

1810

2.5.2017

1811

2.5.2017

1812

2.5.2017

1814/2 2.5.2017
1814/3 2.5.2017

Vlastníctvo
úpadcu

Lieskovec ,
1751/2 2.5.2017
LV č. 1612
Lieskovec ,

Vlastníctvo
úpadcu
Vlastníctvo
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Vlastníctvo
úpadcu
Vlastníctvo
úpadcu
Vlastníctvo
úpadcu
Vlastníctvo
úpadcu
Vlastníctvo
úpadcu
Vlastníctvo
úpadcu
Vlastníctvo
úpadcu
Vlastníctvo
úpadcu
Vlastníctvo
úpadcu
Vlastníctvo
úpadcu
Vlastníctvo
úpadcu
Vlastníctvo
úpadcu
Vlastníctvo
úpadcu
Vlastníctvo
úpadcu
Vlastníctvo
úpadcu
Vlastníctvo
úpadcu
Vlastníctvo
úpadcu

Obchodný vestník 102/2017
20.
21.
22.
23.
24.

Zastavané
a nádvoria
Zastavané
a nádvoria
Zastavané
a nádvoria
Zastavané
a nádvoria
Zastavané
a nádvoria

plochy
plochy
plochy
plochy
plochy

915
908
206
732
2250

25.

Sklad

481

26.

Budova

2279

Konkurzy a reštrukturalizácie
Lieskovec,
SR
Lieskovec,
SR
Lieskovec,
SR
Lieskovec,
SR
Lieskovec,
SR
Lieskovec,
SR

Deň vydania: 30.05.2017

Lieskovec
LV č. 1612
Lieskovec
EURO
LV č. 1612
Lieskovec
EURO
LV č. 1612
Lieskovec
EURO
LV č. 1612
Lieskovec
EURO
LV č. 1612
Lieskovec
EURO
LV č. 1612
EURO

,
,
,
,
,
,

1754/2 2.5.2017
1809

1814/4 2.5.2017
1814/5 2.5.2017
1814/6 2.5.2017
1814/4 2.5.2017

Celková cena za súbor nehnuteľností
v k.ú. Lieskovec na LV č. 1612a LV č.
Lieskovec ,
EURO
1809
84 stanovená odhadom na sumu
LV č. 1612
290.000,-EUR.

Lieskovec,
SR

Dátum vyhotovenia: 24.05.2017

2.5.2017

2.5.2017

Vlastníctvo
úpadcu
Vlastníctvo
úpadcu
Vlastníctvo
úpadcu
Vlastníctvo
úpadcu
Vlastníctvo
úpadcu
Vlastníctvo
úpadcu
Vlastníctvo
úpadcu

Správca : JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová

K011954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: eMTrade a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomerská Vieska 269, 965 01 Ladomerská Vieska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 628 760
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová
Sídlo správcu:
Komenského 18, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K/98/2016S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/98/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

SÚPIS MAJETKU ODDELENEJ PODSTATY
Úpadca:
760

eMTrade

a.s.,

so

sídlom

Ladomerská

Vieska

269,

965

01

,

IČO:

36

628

Zabezpečený veriteľ: OTP Banka Slovensko a.s., so sídlom Štúrova 5, Bratislava 1, IČO: 31 318 916
Druh zabezpečovacieho práva pre súp. položky .1.-8. : Záložné právo
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č.
4001/12/029-ZZ-03 zo dňa 03.05.2012, vklad pod č. V-990/12 zo dňa 11.06.2012. Zmluva o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam č. 4001/15/001-ZZ-01 zo dňa 08.01.2015, vklad pod č. V-29/15 zo dňa 12.01.2015.
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 4001/15/001-ZZ-08 zo dňa 23.02.2015, vklad pod č.
V-363/15 zo dňa 02.03.2015.
Záložné právo vzniklo registráciou v katastri nehnuteľností Okresného úradu Žiar nad Hronom , katastrálny odbor.
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok : 22., 24.
Poradie zabezpečovacieho práva : prvé v poradí( prednostné )
Zabezpečená

suma

:

3.241.168,60

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

:

Deň vydania: 30.05.2017

3.241.168,60

EUR

Nehnuteľnosti –
pozemky,/ stavby
Číslo
Výmera
Druh pozemku/
súp.
m2/
druh stavby
položky
súp.č.
Zastavané plochy
1.
11088
a nádvoria
Zastavané plochy
2.
172
a nádvoria
Zastavané plochy
3.
58
a nádvoria
Zastavané plochy
4.
28
a nádvoria
Zastavané plochy
5.
154
a nádvoria
6.

Uholné sklady

Obec, štát
Ladomerská
SR
Ladomerská
SR
Ladomerská
SR
Ladomerská
SR
Ladomerská
SR

Súpisová hodnota
Vieska,
Vieska,
Vieska,
Vieska,
Vieska,

269

Ladomerská Vieska

7.

Garáž

297

8.

Garáž

297

LadomerskáVieska,SR

Dátum vyhotovenia: 24.05.2017

Vieska,

K.Ú.,
LV.,

číslo parc. Deň zápisu Dôvod
č.
majetku
zapísania

Ladomer
LV č. 902
Ladomer
EURO
LV č. 902
Ladomer
EURO
LV č. 902
Ladomer
EURO
LV č. 902
Ladomer
EURO
LV č. 902
Ladomer,
EURO
LV č. 902
Ladomer
EURO
LV č. 902

-

EURO

-

Ladomerská
SR

Mena

-

,
,
,
,
,

,

322/1 23.5.2017
322/3 23.5.2017
322/4 23.5.2017
323

23.5.2017

324

23.5.2017

324

23.5.2017

322/3 23.5.2017

Celková
cena
za
súbor
nehnuteľností v k.ú. Ladomer
Ladomer ,
EURO
323 23.5.2017
na LV č. 902 určená odhadom
LV č. 902
na sumu 170 000,-EUR

Vlastníctvo
úpadcu
Vlastníctvo
úpadcu
Vlastníctvo
úpadcu
Vlastníctvo
úpadcu
Vlastníctvo
úpadcu
Vlastníctvo
úpadcu
Vlastníctvo
úpadcu
Vlastníctvo
úpadcu

Správca : JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová

K011955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Vývlek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B.S. Timravy 72/11, 985 54 Lovinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.11.1984
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. A.H.Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4K/13/2017 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/13/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S1604, správca konkurznej podstaty úpadcu Milan Vývlek, nar. 03.11.1984,
bytom B.S. Timravy 72/11, 985 54 Lovinobaňa, v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa
4.7.2017 o 10:00 hod. v sídle kancelárie správcu vo Veľkom Krtíši, Nám. A.H. Škultétyho č.5 s nasledovným
programom:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie schôdze
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Záver

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pri prezentácií konanej od 9:30 hod do 10:30 hod veritelia preukazujú svoju totožnosť:
·
·
·
·

fyzické osoby – platným dokladom totožnosti ( OP, pas, či iný uznávaný doklad totožnosti)
fyzické osoby – podnikatelia – aktuálnym výpisom zo ŽR a platným dokladom totožnosti ( OP, pas, či iný
uznávaný doklad totožnosti)
právnické osoby – aktuálnym výpisom z OR a platným dokladom totožnosti fyz. osoby, ktorá je štatutárnym
orgánom resp. členom štatutárneho orgánu ( OP, pas, či iný uznávaný doklad totožnosti )
zástupcovia veriteľov – plnou mocou, prípadne poverením, na zastupovanie veriteľa a platným dokladom
totožnosti ( OP, pas, či iný uznávaný doklad totožnosti ). V prípade zastupovania fyz, osoby podnikateľa
resp. právnickej osoby tiež aktuálnym výpisom zo ŽR resp. z OR.

Veľký Krtíš, 24.5.2017

ADVO INSOLVENCY, k.s.
správca

K011956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Kaszová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 1685/25A, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.3.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1 K 40/2014 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1 K 40/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy úpadcu vo výške, ako ich je možné postihnúť výkonm rozhodnutia, za mesiac apríl 2017
vo výške 39,- €.

Vo Zvolene 25.5.2017
JUDr. Ivana Gajdošíková

K011957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Capko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Clementisova 356/24, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1975
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 5, 9 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S2K42/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/12/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4K/12/2017
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Správca konkurznej podstaty zapísal majetok úpadcu nehnuteľnosť byt č. 5 nachádzajúci sa bytovom dome súp. č.
626, vchod 3, podlažie 3, v k.ú. Závadka nad Hronom, okres Brezno, zapísaný na LV č. 1038 do všeobecnej
podstaty z titulu, že v čase zápisu neboli k tomuto majetku prihlásené žiadne zabezpečovacie práva tak, aby tento
majetok mohol tvoriť oddelenú podstatu niektorého z veriteľov.
Týmto preraďuje správca konkurznej podstaty majetok zapísaný do všeobecnej podstaty, ktorého súpis bol
uverejnený dňa 9.mája 2017 v OV č. 87/2017 a zapisuje tento majetok nasledovne:
Súpis oddelenej podstaty:
Dôvod zápisu: vlastníctvo úpadcu v podiele 1/1 v čase vyhlásenia konkurzu
Druh majetku: Nehnuteľnosť:
Dvojizbový byt v bytovom panelovom dome v štandartnom stave bez kuchynskej linky
Číslo parcely na ktorej stavba stojí: 626
Číslo bytu: 5
Číslo LV: 1038
Podlažie: 3
Vchod: 3
Súpisné číslo: 626
Obec: Závadka nad Hronom, k. ú. Závadka nad Hronom
Adresa: Paseka 3, 976 67 Závadka nad Hronom
Podiel na spoločných častiach a zariadeniach: 58/890
Podiel úpadcu 1/1 k celku
Súpisová hodnota: 8 000,00 EUR(osemtisíc eur)

Poznámka spornosti: V súčasnosti je zápis na LV vedený v prospech tretej osoby na základe príklepu udeleného
na dobrovoľnej dražbe konanej dňa 5. apríla 2017, t.j. po vyhlásení konkurzu a zverejnení tejto skutočnosti
v Obchodnom vestníku.

Osoba v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia:
Iveta Matajová, rod. Matajová, nar. 11.05.1975, Poľná 26, 977 03 Brezno - Mazorníkovo

Zabezpečovacie právo v prospech záložného veriteľa :
Stavebné bytové družstvo, so sídlom Malinovského 12, 977 01 Brezno, IČO: 001 701 43
Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poradie zabezpečenia: prvé
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: zákonné záložné právo podľa § 15 zákona č. 182/1993 o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov
Pohľadávka ktorá sa záložným právom zabezpečuje: Pohľadávka z titulu neplatenia úhrad súvisiacich
s vlastníctvom a užívaním bytu.
Výška zabezpečovanej pohľadávky 2 688,29 EUR

Zabezpečovacie právo v prospech záložného veriteľa :
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom Bajkalská 30,829 48 Bratislava 25,IČO: 31 335 004
Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo
Poradie zabezpečenia: druhé
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 15.12.2014, vklad
povolený rozhodnutím Okresného úradu, katastrálny odbor Brezno dňa 16.12.2014 pod V 2738/2014
Pohľadávka ktorá sa záložným právom zabezpečuje: Pohľadávka z titulu z medziúveru č.1102113 4 06, Zmluva
o úvere č.1102113 7 05 zo dňa 15.12.2014.
Výška zabezpečovanej pohľadávky 78 114,44 EUR.

JUDr. Dagmar Ďurčeková
V Banskej Bystrici, dňa 18.05.2017

K011958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Norbert Barta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trebeľovce 194, 985 31 Trebeľovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1971
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S2K42/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K42/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 2K 42/2015 zo dňa 09.06.2015, bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu Norberta Bartu, nar. 26.08.1971, bytom 985 31 Trebeľovce 194 a zároveň bola spoločnosť JUDr.
Ďurčeková, správca k. s., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Námestie slobody 5, IČO: 47 236 833, v mene ktorej
koná JUDr. Dagmar Ďurčeková, ustanovená za správcu konkurznej podstaty úpadcu.
V zákonnej lehote vyhotovil správca súpis konkurznej podstaty, ktorá tvorila všeobecnú podstatu v celkovej
súpisovej hodnote 5 854,00 EUR a pozostávala z hnuteľných vecí – skladových zásob v celkovej hodnote
3 554,-EUR a jazdených motorových vozidiel - motorového vozidla továrenskej značky: Daewoo Nexia, rok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3 554,-EUR a jazdených motorových vozidiel - motorového vozidla továrenskej značky: Daewoo Nexia, rok
zaradenia do prevádzky 1996 v súpisovej hodnote 800,-EUR a motorového vozidla továrenskej značky: OPEL
Vectra, rok zaradenia do prevádzky 1999 v súpisovej hodnote 1 500,-EUR.
Súpis bol uverejnený v Obchodnom vestníku č. 158/2015 dňa 18.augusta 2015.
Úpadca sa počas prebiehajúceho konkurzu zamestnal na trvalý pracovný pomer, pričom zamestnávateľ na žiadosť
správcu konkurznej podstaty zasielal v prospech podstaty zrážky zo mzdy v nadväznosti na ustanovenie § 72 ods. 2
ZKR.
Do konkurzu si prihlásili veritelia pohľadávky v celkovej výške 24 789,50 EUR, z toho zistených pohľadávok eviduje
správca v konkurze celkom vo výške 19 651,92 EUR.
Dňa 16.09.2015 sa konala schôdza veriteľov na ktorú sa dostavil zástupca jedného veriteľa Úrad vládneho auditu
(Správa finančnej kontroly), so sídlom T.G. Masaryka č.10, Zvolen, ktorý bol zvolený za zástupcu veriteľov.
Všeobecnú podstatu úpadcu tvoria po jej úplnom speňažení teda finančné prostriedky získané speňažením
hnuteľných vecí skladových zásob a motorových vozidiel. Skladové zásoby boli speňažené v súlade s pokynom
zástupcov veriteľov vo IV. ponukovom kole za sumu 740,00 EUR a motorové vozidlá v III. ponukovom kole za
sumu celkom 720,00 EUR.
V prospech konkurznej podstaty boli zabezpečené finančné prostriedky zo mzdy úpadcu v celkovej výške za trvania
konkurzu 2 388,09 EUR
Celkom príjem do konkurznej podstaty zabezpečením správkyňou konkurznej podstaty predstavuje sumu 3 848,09
EUR.
Oznámenie o zostavení pohľadávok proti podstate a zámere správcu zostaviť konečný rozvrh výťažku bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 57/2017 dňa 22. marca 2016.
V zákonom stanovenej lehote neboli správkyni konkurznej podstaty podané žiadne námietky poradia pohľadávok
proti podstate.
Rozvrhová časť
Celkom príjem do podstaty predstavuje sumu 3 848,09 EUR.
Výdavky – pohľadávky proti podstate:
Paušálna odmena správcu podľa § 43 ods. 1 ZKR a § 12 ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z.z., za výkon činnosti správcu do
1. schôdze veriteľov
663,88 EUR
Kancelárske potreby, poštovné, telefónne poplatky (paušál)

30,00 EUR

Poplatky bankám za poskytnutie súčinnosti

24,00 EUR

Cestovné správcu (BB - Trebeľovce, vykonané dve cesty)

22,00 EUR

Paušálny poplatok za vedenie kancelárie marec a apríl 2017

Suma pohľadávok proti podstate celkom:

200,00 EUR

939,88 EUR

Odmena správcu z príjmu zo speňaženia hnuteľnej veci

203,00 EUR

14% zo sumy získanej speňažením 1 450,00 EUR (§ 20 vyhl. MS SR č. 665/2005 Z.z.)
Odmena správcu z príjmu zabezpečených finančných prostriedkov

16,12 EUR
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1% zo sumy finančných prostriedkov 1 612,31 (§ 20 vyhl. MS SR č. 665/2005 Z.z. )

Odmena správcu celkom:

219,12 EUR

Súdny poplatok 0,2% z výťažku (pol. 5 písm. d/ z.č.71/92 Z z.)

2,90 EUR

Výdavky celkom:

1 161,98 EUR

Celkom suma k rozvrhu pre veriteľov k uspokojeniu zo všeobecnej podstaty: 2 686,11 EUR
(3 848,09 EUR -1 161,98 EUR) .
Suma zistených pohľadávok všeobecnej podstaty predstavuje sumu: 19 651,92 EUR.
Koeficient uspokojenia pohľadávok vo všeobecnej podstate vzhľadom na pôvodne prihlásených veriteľov
vypočítaný pomerom sumy všetkých pohľadávok k sume výťažku všeobecnej podstaty predstavuje
13,66844.
Poučenie správcu:
V zmysle § 101 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len ZKR)
predkladám návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov zo speňaženého majetku úpadcu
Norbert Barta ,trvale bytom Trebeľovce 194, PSČ 985 31, nar. 26.08.1971.

Určujem lehotu 15 dní na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
Lehota začína plynúť od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
V Banskej Bystrici 15.05.2017
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.

Príloha zoznam veriteľov s uvedením výšky uspokojenia

Por.č. Veriteľ

prihlásená
uznaná
suma celkom poradie suma
v EUR
EUR

v

uspokojenie
uznané popretá
dôvod popretia v rozvrhu
poradie suma EUR
EUR

1

Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta 8-10,
813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 922,99
(pobočka Lučenec)

iná

922,99

iná

0,00

126,16

2

Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bajkalská
2 669,42
29/A,821 08 Bratislava, IČO:36 284 831

iná

2 669,42

iná

0,00

364,87
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3

Úrad
auditu,T.G.Masaryka10,960
IČO:50 086 821

4

Konkurzy a reštrukturalizácie

vládneho
Zvolen, 2 768,15

iná

2 768,15

iná

0,00

378,36

SR Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka
80,00
10,813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759

iná

80,00

iná

0,00

10,93

5

Allianz
–Slovenská
poisťovňa,a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, 297,58
IČO: 00 151 700,RR Zvolen

iná

297,58

iná

0,00

40,60

6

Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska
21,Bratislava (predtým SR Daňový úrad 2 095,12
BB),IČO: 35 776 005

iná

2 095,12

iná

0,00

7

Stredoslovenská energetika, a.s. Pri
Rajčianke 85914B,010 47 Žilina,IČO:36 56,52
403 008

iná

56,52

iná

0,00

8

Pohotovosť s r.o., Pribinova 25, 811 09
5 137,58
Bratislava, IČO:35 807 598

iná

0

-

5 137,58

9

Československá obchodná banka, a.s.
Michalská 18,811 01 Bratislava, IČO:35 3 346,04
922 907

iná

3 346,04

iná

0,00

10

Bratislavská aukčná dražobná,
Mlynské
Nivy
48,
821
Bratislava,IČO:36 664 219

iná

1 644,54

iná

0,00

224,78

11

Prima banka, a.s., Hodžova 11,010 11
2 105,98
Bratislava, IČO: 315 75 591

iná

2 105,98

iná

0,00

287,86

12

AUTO
KELLY
SLOVAKIA
s.r.o.,
Radlinského 11,
2 253,70
957 01 Bánovce n/Bebravou, IČO:36 298
026

iná

2 253,70

iná

0,00

308,05

13

QUANTUM CREDIT,a.s.,Ružová dolina
1 125,47
25,821 09 Bratislava, IČO:36 668 745

iná

1 125,47

iná

0,00

Fiamm Slovakia,s.r.o.,044 02 Turňa nad
286,41
Bodvou, IČO: 31 683 916

iná

14

01

Deň vydania: 30.05.2017

a.s.
09 1 644,54

286,36

7,73

Neprijateľná
podmienka
zmluve

v

0,00

457,35

153,83

286,41

iná

0,00
39,15
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K011959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Vývlek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B.S. Timravy 72/11, 985 54 Lovinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.11.1984
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. A.H.Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4K/13/2017 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/13/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca konkurznej podstaty úpadcu Milan Vývlek, nar. 3.11.1984,
bytom B.S. Timravy 72/11, 985 54 Lovinobaňa, týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty na prihlásenie pohľadávok zapísal dňa 25.5.2017 do zoznamu pohľadávok nezabezpečenú pohľadávku
veriteľa: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 v celkovej sume prihlásenej
pohľadávky: 1.029,13 EUR.

Pohľadávka bola zapísaná do konečného zoznamu pohľadávok pod číslom A001.

Veľký Krtíš, 25.5.2017

K011960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ESTATE & EVENTS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska cesta 64, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 668 982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/42/2008 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/42/2008
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca úpadcu ESTATE & EVENTS, s.r.o., Partizánska cesta 64, Banská Bystrica, IČO: 36 668 982 týmto v
súlade s ustanovením § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční 20.6.2017 o 10.00
hod. v kancelárii správcu na adrese Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, 3. poschodie, s nasledovným
predmetom rokovania schôdze veriteľov:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Otvorenie.
2. Voľba členov veriteľského výboru.
3. Záver.

Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia platný doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby výpis z
obchodného registra spolu s platnými dokladmi totožnosti príslušného štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov
predložia plnomocenstvo, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a platný doklad totožnosti.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K011961
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gemerský sociálny podnik, n. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. 9. mája 691, 980 55 Klenovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 42 000 921
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 36/2011 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 36/2011
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca úpadcu Gemerský sociálny podnik, n.o. – v konkurze, Ul. 9. mája 691, Klenovec, IČO: 42 000 921 týmto v
súlade s ustanovením § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční 21.6.2017 o 10.00
hod. v kancelárii správcu na adrese Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, 3. poschodie, s nasledovným
predmetom rokovania schôdze veriteľov:
1. Otvorenie.
2. Voľba členov veriteľského výboru.
3. Záver.

Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia platný doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby výpis z
obchodného registra spolu s platnými dokladmi totožnosti príslušného štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov
predložia plnomocenstvo, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a platný doklad totožnosti.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K011962
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EKOBYT Slovakia s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 11, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 482 510
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/55/2013 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/55/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Správca konkurznej podstaty úpadcu EKOBYT Slovakia s.r.o. v konkurze, Kpt. Nálepku 11, 082 71 Lipany, IČO:
36482510, týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ,,ZKR“)
oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 08.03.2017 do
kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok:
Číslo pohľadávky: 68, veriteľ: Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31 575 951, Hodžova 11, 010 11 Žilina –
prihlásená suma 110,46 Eur
Ak ide o oneskorene prihlásenú pohľadávku, pohľadávku možno v zmysle ust. § 32 ods. 3 písm. b) ZKR poprieť
v lehote 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku.

JUDr. Marián Novikmec, správca

K011963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Kováčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krátka 73/174, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Štefánikova 17, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/65/2009 S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/65/2009
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oprava

zverejneného

návrhu

v OV:89/2017

dňa

11.5.2017

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
V konkurznom konaní, vedenom Okresným súdom Prešov pod sp. zn.: 1K/65/2009 na majetok úpadcu: Milan
Kováčik, Krátka 73/174, 059 01 Spišská Belá, konkurzný správca Ing. Emil Čerevka, so sídlom : Štefánikova 17,
066 01 Humenné v súlade s § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) zverejňuje návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených
veriteľov v konkurznom konaní, správcovský spis 1K/65/2009 S1344 :
Celková výška príjmov zo speňaženia všeobecnej podstaty: 9.194,60€
Celková výška pohľadávok proti podstate : 5.914,95 €
Celková výška pohľadávok konkurzných veriteľov:

107 999,19 €
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Výťažok určený na rozdelenie konkurzným veriteľom podľa konečného rozvrhu pre nezabezpečených
veriteľov: 3.279,65 €

Určenie lehoty na schválenie konečného rozvrhu:
Správca podľa § 101 ods. 1 ZKR určuje zástupcovi veriteľov / súdu / 15 dňovú lehotu odo dňa zverejnenia návrhu
konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku, na jeho schválenie.

Veritelia, ktorí uplatnili svoju pohľadávku v konkurze prihláškou podľa §28 ZKR môžu v úradných hodinách v sídle
kancelárie správcu na adrese: Štefánikova 17, 066 01 Humenné, a to na základe žiadosti doručenej elektronickou
poštou na adresu: cerevkaemil86@gmail.com resp. telefonicky na č.t. 0915858289 nahliadať do návrhu konečného
rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov.

V Humennom dňa 25.05.2017

K011964
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivo Chalachan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Třebíčska 20, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/54/2014 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/54/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Stela Wildeová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ivo Chalachan, nar.: 07.07.1968, bytom Třebíčska
1844/20, 066 01 Humenné, ustanovená uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 21.10.2014 , č. k. 2K/542014,
týmto uverejňujem doplnenie súpisu majetku – všeobecná podstata:

8. Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Počiatočný stav na účte
Súpisová hodnota majetku:

9,23 €

/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku:

28.10.2014

/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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9. Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
nemocenská
Súpisová hodnota majetku:

dávka
129,40 €

/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku:

29.4.2015

/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

10. Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade
s ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii.
Súpisová hodnota majetku:

355,72 €

/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku:

15.05.2015

/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

11. Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade
s ust.
§
72
ods.
2
Zák.
o konkurze
a
reštrukturalizácii.
Súpisová hodnota majetku:
411,07 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku:

16.06.2015

/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

12. Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade
s ust.
§
72
ods.
2
Zák.
o konkurze
a
reštrukturalizácii.
Súpisová hodnota majetku:
378,36 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
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15.07.2015

/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./
13. Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade
s ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii.
Súpisová hodnota majetku:

370,78 €

/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku:

17.08.2015

/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

14. Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade
s ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii.
Súpisová hodnota majetku:

380,53 €

/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku:

14.09.2015

/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./
15. Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade
s ust.
§
72
ods.
2
Zák.
o konkurze
a
reštrukturalizácii.
Súpisová hodnota majetku:
330,54 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku:

15.10.2015

/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

16. Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade

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

119

Obchodný vestník 102/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.05.2017

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade
s ust.
§
72
ods.
2
Zák.
o konkurze
a
reštrukturalizáci.
Súpisová hodnota majetku:
338,69 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku:

16.11.2015

/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

17. Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade
s ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii.
Súpisová hodnota majetku:

95,31 €

/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku:

15.12.2015

/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

18. Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade
s ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii.
Súpisová hodnota majetku:

232,90 €

/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku:

17.12.2015

/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./
19. Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade
s ust.
§
72
ods.
2
Zák.
o konkurze
a
reštrukturalizácii.
Súpisová hodnota majetku:
258,70 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku:

14.01.2016

/§ 77 ods. 1/ Zák. 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

120

Obchodný vestník 102/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.05.2017

20. Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade
s ust.
§
72
ods.
2
Zák.
o konkurze
a
reštrukturalizácii.
Súpisová hodnota majetku:
92,82 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku:

15.01.2016

/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

21. Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade
s ust.
§
72
ods.
2
Zák.
o konkurze
a
reštrukturalizácii.
Súpisová hodnota majetku:
337,91 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku:

15.02.2016

/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./
22. Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade
s ust.
§
72
ods.
2
Zák.
o konkurze
a
reštrukturalizácii.
Súpisová hodnota majetku:
327,85 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku:

15.03.2016

/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

23. Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade
s ust.
§
72
ods.
2
Zák.
o konkurze
a
reštrukturalizácii.
Súpisová hodnota majetku:
482,31 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku:

15.04.2016

/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./
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24. Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade
s ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii.
Súpisová hodnota majetku:

323,50 €

/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku:

18.05.2016

/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./
25. Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade
s ust.
§
72
ods.
2
Zák.
o konkurze
a
reštrukturalizcii.
Súpisová hodnota majetku:
352,53 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku:

16.06.2016

/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./
26. Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade
s ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii.
Súpisová hodnota majetku:

255,86 €

/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku:

18.07.2016

/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

27. Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade
s ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii.
Súpisová hodnota majetku:

268,50 €

/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
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17.08.2016

/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

28. Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade
s ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii.
Súpisová hodnota majetku:

307,40 €

/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku:

19.09.2016

/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

29. Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Poistné
Súpisová hodnota majetku:

plnenie
14,24 €

/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku:

27.09.2016

/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

30. Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade
s ust.
§
72
ods.
2
Zák.
o konkurze
a
reštrukturalizácii.
Súpisová hodnota majetku:
264,72 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku:

17.10.2016

/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

31. Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade
s ust.
§
72
ods.
2
Zák.
o konkurze
a
reštrukturalizácii.
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

123

Obchodný vestník 102/2017

s ust.
§
72
Súpisová hodnota majetku:

Konkurzy a reštrukturalizácie

ods.

2
275,12 €

Zák.

o konkurze

Deň vydania: 30.05.2017

a

reštrukturalizácii.

/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku:

16.11.2016

/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

32. Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Dar
Súpisová hodnota majetku:

150,00 €

/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku:

14.12.2016

/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

33. Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade
s ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii.
Súpisová hodnota majetku:

358,10 €

/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku:

16.12.2016

/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

34. Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Dar
Súpisová hodnota majetku:

150,00 €

/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku:

14.01.2017

/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

35. Súpisová zložka majetku:
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/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade
s ust.
§
72
ods.
2
Zák.
o konkurze
a
reštrukturalizácii.
Súpisová hodnota majetku:
360,83 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku:

16.01.2017

/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

36. Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Dar
Súpisová hodnota majetku:

150,00 €

/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku:

14.02.2017

/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

37. Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade
s ust.
§
72
ods.
2
Zák.
o konkurze
a
reštrukturalizácii.
Súpisová hodnota majetku:
305,14 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku:

15.02.2017

/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

38. Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade
s ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii.
Súpisová hodnota majetku:

281,51 €

/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku:

15.03.2017
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/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

39. Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade
s ust.
§
72
ods.
2
Zák.
o konkurze
a
reštrukturalizácii.
Súpisová hodnota majetku:
295,51€
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku:

18.04.2017

/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

K011965
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Kováčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krátka 73/174, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Štefánikova 17, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/65/2009 S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/65/2009
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oprava zverejneného návrhu v OV:89/2017 dňa 11.5.2017
V konkurznom konaní, vedenom Okresným súdom Prešov pod sp. zn.: 1K/65/2009 na majetok úpadcu: Milan
Kováčik, Krátka 73/174, 059 01 Spišská Belá, konkurzný správca Ing. Emil Čerevka, so sídlom : Štefánikova 17,
066 01 Humenné v súlade s § 97 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oboznamuje s návrhom konečného rozvrhu pre
zabezpečených veriteľov v konkurznom konaní, správcovský spis 1K/65/2009 S1344 :
Celková výška príjmov zo speňaženia oddelnej podstaty: 3.500,00€
Celková výška pohľadávok proti oddelenej podstate : 2.515,97€
Celková výška pohľadávok oddeleného konkurzného veriteľa:

13 771,34 €

Výťažok určený na rozdelenie konkurzným veriteľom podľa konečného rozvrhu pre zabezpečených
veriteľov: 984,03 €
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Určenie lehoty na schválenie konečného rozvrhu:
Správca podľa § 97 ods. 1 ZKR určuje zabezpečenému veriteľov 30 dňovú lehotu odo dňa doručenia návrhu
konečného rozvrhu výťažku pre zabezpečených veriteľov , na jeho schválenie.
Veritelia, ktorí uplatnili svoju pohľadávku v konkurze prihláškou podľa §28 ZKR môžu v úradných hodinách v sídle
kancelárie správcu na adrese: Štefánikova 17, 066 01 Humenné, a to na základe žiadosti doručenej elektronickou
poštou na adresu: cerevkaemil86@gmail.com resp. telefonicky na č.t. 0915858289 nahliadať do návrhu konečného
rozvrhu výťažku pre zabezpečených veriteľov.
V Humennom dňa 25.05.2017

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

K011966
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ladislav Bačo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viničná 419/26, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat,
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2017 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Miloš Hnat, ako ustanovený správca dlžníka Ing. Ladislav Bačo, nar. 12.10.1970, bytom Viničná 419/26, 093
01 Vranov nad Topľou, uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 4K/4/2017-84 zo dňa 19.4.2017 týmto
oznamujme všetkým účastníkom konkurzného konania č. 4K/4/2017, že v súlade s ust. §28 ods. 3 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov boli do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné
pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie:

Poradové číslo pohľadávky v zozname: 43
Veriteľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767
prihlásená suma: 159,69 EUR

Poradové číslo pohľadávky v zozname: 44
Veriteľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767
prihlásená suma: 130,64 EUR
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V Prešove, 25.5.2017
JUDr. Miloš Hnat, správca

K011967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Hajduček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Demjata 51, 082 13 Demjata
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michaliková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2016 S-786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Položka č. 11
Druh súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis súpisovej zložky majetku:
Zrážky z príjmu - dôchodku úpadcu podliehajúce konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ZKR/, v rozsahu v akom
môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou - vyplácané platiteľom dôchodku: Sociálna poisťovňa,
ústredie Bratislava - poukázané na účet správy podstaty za mesiac február 2017 v sume 88,53 EUR.
Dôvod zapísania do súpisu:
Majetková hodnota nadobudnutá počas konkurzu
Súpisová hodnota majetku: 88,53 EUR
Deň zapísania do súpisu: 01.03.2017

Položka č. 12
Druh súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis súpisovej zložky majetku:
Zrážky z príjmu - dôchodku úpadcu podliehajúce konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ZKR/, v rozsahu v akom
môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou - vyplácané platiteľom dôchodku: Sociálna poisťovňa,
ústredie Bratislava - poukázané na účet správy podstaty za mesiac marec 2017 v sume 92,03 EUR.
Dôvod zapísania do súpisu:
Majetková hodnota nadobudnutá počas konkurzu
Súpisová hodnota majetku: 92,03 EUR
Deň zapísania do súpisu: 03.04.2017
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Položka č. 13
Druh súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis súpisovej zložky majetku:
Zrážky z príjmu - dôchodku úpadcu podliehajúce konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ZKR/, v rozsahu v akom
môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou - vyplácané platiteľom dôchodku: Sociálna poisťovňa,
ústredie Bratislava - poukázané na účet správy podstaty za mesiac apríl 2017 v sume 92,03 EUR.
Dôvod zapísania do súpisu:
Majetková hodnota nadobudnutá počas konkurzu
Súpisová hodnota majetku: 92,03 EUR
Deň zapísania do súpisu: 02.05.2017

JUDr. Oľga Michalíková, správca

K011968
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Gajdoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská 784/17, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.7.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michaliková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/26/2016 S 786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/26/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Položka č. 4
Druh súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis súpisovej zložky majetku:
Zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou poukázané zamestnávateľom na účet správy podstaty dňa 10.05.2017 - v sume 68,22 EUR
Súpisová hodnota majetku: 68,22 €
Deň zapísania do súpisu: 10.05.2017
Dôvod zapísania do súpisu:
Majetok nadobudnutý úpadcom počas konkurzu: § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

JUDr. Oľga Michalíková, správca
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K011969
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Cuprák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná 71/12, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1976
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/39/2016 S 1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/39/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

PERSPECTA Recovery, k.s., S1755 so sídlom kancelárie Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov, správca
konkurznej podstaty úpadcu, t. j. fyzickej osoby Ivan Cuprák, nar. 18.01.1976, trvale bytom Tehelná 71/12, 082 71
Lipany, v súlade s ustanovením § 34 ods.1 zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 30.06.2017 o 11:00 hod. v zasadacej miestnosti
kancelárie správcu, Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov, s nasledujúcim programom:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu
3. Rozhodovanie o výmene správcu
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Záver schôdze

Pri prezentácii predložia veritelia fyzické osoby preukaz totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného
registra, nie starší ako 3 mesiace a úradne overenú plnú moc (príp. poverenie na zastupovanie).
Pôvodný termín schôdze veriteľov dňa 31.05.2017 o 11:00 hod. sa ruší.
V Bardejove dňa 29.05.2017
PERSPECTA Recovery, k.s.
správca konkurznej podstaty úpadcu
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