Obchodný vestník 20/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.01.2017

K001985
Spisová značka: 2R/1/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu PLAZMA, s.r.o., so sídlom
Bulharská 60, 821 04 Bratislava, IČO: 35 862 041, správcom ktorého je iTRUSTee Recovery, k. s., so sídlom
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, značka správcu: S 1697, rozhodol uznesením zo dňa 29. 11. 2016, č. k. 2R/1/2011486 o povolení vstupu do konkurzného konania nového veriteľa: BLOCK COMPANY, s. r. o., so sídlom Jadrová 1,
821 02 Bratislava, namiesto pôvodného veriteľa: OTP Banka Slovensko, a. s., so sídlom Štúrova 5, 813 54
Bratislava, IČO: 31 318 916 v rozsahu prihlásenej pohľadávky pôvodného veriteľa zapísanej v Zozname pohľadávok
pod č. 20/1 v časti úrokov vo výške 15 017,38 EUR a v rozsahu prihlásenej pohľadávky pôvodného veriteľa zapísanej
v Zozname pohľadávok pod č. 20/2 a vo výške istiny l 349 398,33 EUR, v časti úrokov vo výške 161 255,69 EUR a v
časti úrokov z omeškania vo výške 7 936,94 EUR. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 12. 2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 24.1.2017
Mgr. Peter Dorič, vyšší súdny úradník
K001986
Spisová značka: 3K/48/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Expres Reality Bratislava, s.r.o.,
Košická 37, 821 08 Bratislava, IČO: 43 781 802, správcom ktorého je Mgr. Ľuboš Jurčo, so sídlom kancelárie
Pribinova 25, 811 09 Bratislava, značka správcu: S 1470, uznesením č. k. 3K/48/2015-122 zo dňa 21. 11. 2016
rozhodol o zastavení konkurzného konania voči dlžníkovi pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 13. 12. 2016.

Okresný súd Bratislava I dňa 24.1.2017
Mgr. Peter Dorič, vyšší súdny úradník
K001987
Spisová značka: 3K/35/2009
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: UVL s.r.o., so sídlom Majerníkova
36a, 841 05 Bratislava, IČO: 35 683 341, správcom ktorého je Mgr. Peter Podolský, so sídlom kancelárie Námestie
SNP 13, 811 06 Bratislava, uznesením č. k. 3K/35/2009-694 zo dňa 28. 11. 2016 rozhodol o zastavení konkurzného
konania voči dlžníkovi pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 12. 2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 24.1.2017
Mgr. Peter Dorič, vyšší súdny úradník
K001988
Spisová značka: 2K/7/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SAL group CENTRAL s.r.o., so
sídlom Dvořákovo námestie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 47 357 371, správcom ktorého je iTRUSTee Recovery, k.s.
so sídlom Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, značka správcu S 1697, rozhodol uznesením zo dňa 05. 12. 2016, č. k.
2K/7/2015-381 o povolení vstupu do konkurzného konania nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa: Daňový úrad Bratislava,
Ševčenkova 32, Bratislava, s pohľadávkami v celkovej sume 1 291,13 €. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.
12. 2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 24.1.2017
Mgr. Peter Dorič, vyšší súdny úradník
K001989
Spisová značka: 6K/47/2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Julius Bauer International k.s., so
sídlom Kopčianska 90, 852 62 Bratislava, IČO: 35 949 091, správcom ktorého je JUDr. Juraj Gajdošík, so sídlom
kancelárie Miletičova 23, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1382, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre
nedostatok majetku
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: Julius Bauer International k.s., so sídlom Kopčianska 90, 852 62
Bratislava, IČO: 35 949 091, zrušuje pre nedostatok majetku.
Súd nepriznáva správcovi: JUDr. Juraj Gajdošík, so sídlom kancelárie Miletičova 23, 821 09 Bratislava,
zn. správcu: S 1382, odmenu z výťažku.
Súd návrh vo zvyšnej časti zamieta.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde Bratislava I (§ 102 ods. 4
ZKR). 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.

Okresný súd Bratislava I dňa 23.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K001990
Spisová značka: 3K/23/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu 350 s.r.o., so sídlom Panenská 24,
811 03 Bratislava, IČO: 45 729 824, správcom ktorého je JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, so sídlom kancelárie
Dunajská 25, 811 08 Bratislava, značka správcu: S 483, rozhodol uznesením zo dňa 28. 11. 2016, č. k. 3K/23/2014188 o povolení vstupu do konkurzného konania nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, s pohľadávkami v celkovej sume 46 708,00 €. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 12. 2016.

Okresný súd Bratislava I dňa 24.1.2017
Mgr. Peter Dorič, vyšší súdny úradník
K001991
Spisová značka: 8K/27/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Cattleya SK s. r. o., v likvidácii, so
sídlom Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava, IČO: 44 522 568, správcom ktorého je JUDr. Adam Puškár, so
sídlom kancelárie Karpatská 5, 811 05 Bratislava, zn. správcu: S 1705, rozhodol uznesením č. k. 8K/27/2014 - 390 zo
dňa 07. 11. 2016 o povolení vstupu veriteľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 29. 11. 2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 24.1.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K001992
Spisová značka: 8K/27/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Cattleya SK s. r. o., v likvidácii, so
sídlom Boženy
Němcovej 8, 811 04 Bratislava, IČO: 44 522 568, správcom ktorého je JUDr. Adam Puškár, so
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
sídlom kancelárie Karpatská
5, 811
05 Bratislava,
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rozhodol
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a doplnení
niektorých zákonov
na svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
dňa 07. 11. 2016 o povolení vstupu veriteľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
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Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto
pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874. Uznesenie nadobudlo
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Cattleya SK s. r. o., v likvidácii, so
sídlom Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava, IČO: 44 522 568, správcom ktorého je JUDr. Adam Puškár, so
sídlom kancelárie Karpatská 5, 811 05 Bratislava, zn. správcu: S 1705, rozhodol uznesením č. k. 8K/27/2014 - 392 zo
dňa 07. 11. 2016 o povolení vstupu veriteľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 29. 11. 2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 24.1.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K001993
Spisová značka: 3K/42/2015
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Ing. arch. Andrej Šramatý, nar. 04.05.1965, Pribišova 4, 841 05
Bratislava uznesením č.k. 3K/42/2015-74 zo dňa 07.11.2016, zrušil po splnení konečného rozvrhu výťažku konkurz
vyhlásený na majetok úpadcu: Ing. arch. Andrej Šramatý, nar. 04.05.1965, Pribišova 4, 841 05 Bratislava. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 29.11.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 24.1.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K001994
Spisová značka: 8K/43/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ida Jajcajová, rod. Hegedüsová,
nar. 04.02.1960, bytom Janka Kráľa 28, 821 06 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je 1st restructuring, k. s.,
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S1797, rozhodol uznesením č. k. 8K/43/2014-109 zo dňa 11. 11.
2016 o povolení vstupu veriteľovi: 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 Bratislava5. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 12. 2016.

Okresný súd Bratislava I dňa 24.1.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K001995
Spisová značka: 1K/65/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Bombová SK, s.r.o. "v
likvidácii", Francisciho 416/5, 050 01 Revúca, IČO: 36 647 535, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr.
Jaroslav Bako, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, značka správcu S1647, takto
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Bombová SK, s.r.o. "v likvidácii", Francisciho 416/5, 050 01 Revúca, IČO:
36 647 535 zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená.
V odvolaní musí byť uvedené ktorému súdu je určené, kto ho robí akej veci sa týka, čo sa ním sleduje, uvedenie
rozhodnutia proti ktorému smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, v čom sa napadnuté rozhodnutie
alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha a musí byť podpísané a datované.
Odvolanie proti rozhodnutiu možno odôvodniť len tým, ak sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do
právomoci súdov, ak ten kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, ak
účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, ak v tej istej veci sa už prv právoplatne
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bol potrebný, ak účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, ak rozhodoval vylúčený
sudca alebo bol súd nesprávne obsadený, ibaže namiesto3samosudcu rozhodoval senát, ak súd prvého stupňa
nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy, ak konanie má inú vadu, ktorá mohla
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Odvolanie proti rozhodnutiu možno odôvodniť len tým, ak sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do
právomoci súdov, ak ten kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, ak
účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, ak v tej istej veci sa už prv právoplatne
rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, ak sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona
bol potrebný, ak účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, ak rozhodoval vylúčený
sudca alebo bol súd nesprávne obsadený, ibaže namiesto samosudcu rozhodoval senát, ak súd prvého stupňa
nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy, ak konanie má inú vadu, ktorá mohla
mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, ak súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože
nevykonal navrhnuté dôkazy potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, ak súd prvého stupňa dospel na
základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, ak doteraz zistený skutkový stav neobstojí,
pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené, ak rozhodnutie súdu prvého stupňa
vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K001996
Spisová značka: 4K/1/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Ján Valach, nar. 10. 05. 1983, trvale bytom Hrušov 226,
991 42 Hrušov o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Ján Valach, nar. 10. 05. 1983, trvale bytom Hrušov 226, 991 42
Hrušov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K001997
Spisová značka: 2K/98/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci
uveďte spisovú značku:
2K/98/2016
vo veci
navrhovateľa: SIA "SELDEKSPO", so sídlom Krustabaznicas str. 14, Riga LV-1006,
Lotyšsko, IČ DPH: LV 40103312782, zast. JUDr. Henrietou Čabanovou,
advokátkou, so sídlom 984 01 Lučenec, M. Rázusa č. 35
proti
dlžníkovi: eMTrade a.s., so sídlom 965 01 Ladomerská Vieska 269, IČO: 36 628 760
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 28. marca 2017 o 8.30 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie.
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
okolnosťami, môže súda rozhodnúť
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rozhodne o vyhlásení konkurzu.
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Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
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Obchodný vestník 20/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 30.01.2017
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.

Banská Bystrica 24. 01. 2017
Mgr. Zuzana Antalová, v.r.
sudca
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K001998
Spisová značka: 2K/98/2016
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto
veci uveďte spisovú značku: 2K 98/2016
vo veci
navrhovateľa: SIA "SELDEKSPO", so sídlom Krustabaznicas str. 14, Riga LV-1006,
Lotyšsko, IČ DPH: LV 40103312782, zast. JUDr. Henrietou Čabanovou,
advokátkou, so sídlom 984 01 Lučenec, M. Rázusa č. 35
a ním označeného veriteľa:
1. Daňový úrad Banská Bystrica, Nová ulica 13, 974 04 Banská Bystrica, 2. OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom
Štúrova 5, 813 54 Bratislava, 3. Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava
proti
dlžníkovi: eMTrade a.s., so sídlom 965 01 Ladomerská Vieska 269, IČO: 36 628 760
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 28. marca 2017 o 8.30 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka eMTrade a.s., so
sídlom 965 01 Ladomerská Vieska 269, IČO: 36 628 760
a to:
veriteľa 1. Daňový úrad Banská Bystrica, Nová ulica 13, 974 04 Banská Bystrica, 2. OTP Banka Slovensko, a.s., so
sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, 3. Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava o
nariadenom pojednávaní.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na
súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou !
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
ktorým sa dokazovaniea končí
(§a154
Civilného
sporového
poriadku)
o zmene
doplnení
niektorých
zákonov na
svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 1855 ods. 1 Civilného sporového poriadku)

V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na
súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.
Obchodný vestník 20/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 30.01.2017
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou !
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Banská Bystrica 24. 01. 2017
Mgr. Zuzana Antalová, v.r.
sudca
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K001999
Spisová značka: 1K/57/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ladislav Sókováč, nar.
13.11.1952, bytom Mieru 500/50, 984 01 Lučenec, správcom konkurznej podstaty ktorého je spoločnosť Hellenbart
reštrukturalizačná a správcovská, k.s., so sídlom Martina Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec, IČO: 47 255 561, značka
správcu S1736, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok Ladislav Sókováč, nar. 13.11.1952, bytom Mieru 500/50, 984 01 Lučenec po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená. Odvolanie možno podať
v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu Banská Bystrica a to písomne v 2
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení
neskorších predpisov) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup
súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K002000
Spisová značka: 1K/35/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BEAT - TRANS s.r.o.,
Vajanského 32, 984 01 Lučenec, IČO: 36 041 254, správcom konkurznej podstaty ktorého je spoločnosť Slovenská
konkurzná a reštrukturalizačná k.s., so sídlom M.R. Štefánika 25, 036 01 Martin, IČO: 47 166 142, značka správcu S
1673, o návrhu schôdze veriteľov na výmenu správcu, takto
rozhodol
I.
Súd o d v o l á v a spoločnosť Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná k.s., so sídlom M.R. Štefánika
25, 036 01 Martin, IČO: 47 166 142, značka správcu S 1673 z funkcie správcu konkurznej podstaty.
II.
Do funkcie správcu konkurznej podstaty u s t a n o v u j e JUDr. Jaroslava Jakubča, so sídlom
kancelárie Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, značka správcu S1680.
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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I.
Súd o d v o l á v a spoločnosť Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná k.s., so sídlom M.R. Štefánika
25,
036
01
Martin,
47 166 142, značka správcu
S 1673
z funkcie správcu konkurznej podstaty.
Obchodný vestníkIČO:
20/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 30.01.2017
II.
Do funkcie správcu konkurznej podstaty u s t a n o v u j e JUDr. Jaroslava Jakubča, so sídlom
kancelárie Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, značka správcu S1680.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K002001
Spisová značka: 2K/70/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Limba - Skalka, spol. s r.o.,
so sídlom 967 01 Kremnica, Veternícka 117/19, IČO: 31 589 821, správcom konkurznej podstaty ktorého je T.R.I.
Solutions k.s., so sídlom kancelárie, 974 01 Banská Bystrica, Lazovná 20, o určenie odmeny a úhradu preukázaných
výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
P r i z n á v a T.R.I. Solutions k.s., so sídlom kancelárie, 974 01 Banská Bystrica, Lazovná 20 paušálnu odmenu v
sume 663,88 eura a úhradu preukázaných výdavkov vzniknutých pri výkone predbežnej správy v sume 253,88 eura.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vyplatiť T.R.I. Solutions k.s., so sídlom
kancelárie, 974 01 Banská Bystrica, Lazovná 20 na účet č. IBAN: SK82 1100 0000 0029 4702 4995 odmenu a
úhradu preukázaných výdavkov v sume 917,76 eura
z preddavku evidovaného pod položkou D19,
položka registra 117, rok 2016, číslo účtovného dokladu 33. IX. 2016 do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
U p r a v u j e učtáreň tunajšieho súdu vyplatiť k rukám správcu zvyšnú časť preddavku v sume 741,94 eura,
evidovanú pod položkou D19, položka registra 117, rok 2016, číslo účtovného dokladu 33. IX. 2016 do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu,
ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici a to písomne v 2 vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) 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).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K002002
Spisová značka: 4K/53/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Iveta Kahabková, nar. 05. 03.
1973, trvale bytom Bela IV 800/1, 960 01 Zvolen, správcom konkurznej podstaty ktorého je Mgr. Pavol Vrška, so
sídlom kancelárie M.R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš, značka správcu S 1255, o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a Mgr. Pavlovi Vrškovi, so sídlom kancelárie M.R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš, značka správcu S
1255, ako správcovi konkurznej podstaty úpadcu paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej
schôdze veriteľov v sume 331,94 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
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 Banská Bystrica dňa 23.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K002003
Spisová značka: 4K/83/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Denisa Golianová, nar. 04. 02. 1990, bytom Kriváň 518,
962 04 Kriváň, zast. JUDr. Ladislavom Faludim, advokát, 9. mája 20, 985 59 Vidiná, o návrhu dlžníka na vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Denisa Golianová, nar. 04. 02. 1990, bytom Kriváň 518, 962 04 Kriváň.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K002004
Spisová značka: 2K/35/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Štefan Kováč, nar. 18. 10.
1960, bytom Školská 1230/11, 982 01 Tornaľa, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Naďa Bôžiková, so
sídlom kancelárie 985 11 Halič, Partizánska 15, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu Štefan Kováč, nar. 18. 10. 1960, bytom Školská 1230/11, 982 01 Tornaľa,
po splnení konečného rozvrhu výťažku
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu Banská Bystrica a to písomne v dvoch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) 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).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K002005
Spisová značka: 4K/54/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Alžbeta Šmihulová, nar. 04.
12. 1964, bytom Mierová 1190/18, 982 01 Tornaľa, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ing. Veronika
Škodová, so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S 1293, o návrhu správcu na
priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
P r i z n á v a JUDr. Ing. Veronike Škodovej, so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica,
značka správcu S 1293, ako správcovi konkurznej podstaty úpadcu paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do
konania prvej schôdze veriteľov v sume 796,66 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 r i z n á v a JUDr. Ing. Veronike Škodovej, so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica,
značka správcu S 1293, ako správcovi konkurznej podstaty úpadcu paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do
konania prvej schôdze veriteľov v sume 796,66 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K002006
Spisová značka: 4K/70/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Igor Szabó, nar. 19. 08. 1970, bytom Kremnická 2547/7,
960 01 Zvolen, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Zastavuje konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka Igor Szabó, nar. 19. 08. 1970, bytom Kremnická
2547/7, 960 01 Zvolen.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici a to písomne
v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 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.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K002007
Spisová značka: 26K/69/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová
2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: TRIO STAR s.r.o., so sídlom Trieda SNP 94, 040 11 Košice, IČO: 36 574 716 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu 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 23.1.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K002008
Spisová značka: 26K/69/2016
OZNAM
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 26K/69/2016
PREDVOLANIE NA POJEDNÁVANIE
vo veci
navrhovateľa: SR - Daňový úrad Košice
dlžníka: TRIO STAR s.r.o.
o vyhlásenie konkurzu
Vás predvolávame na pojednávanie na deň 17.3.2017 o 08:30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá 21 , Košice , v miestnosti č. dv.: 26/B 1. posch.:
Súd považuje za potrebné Vás v tomto 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 si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
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
povinná
uviesť
telefónne
číslo alebo
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republikypojednávania,
podľa zákona č. je
200/2011
Z. z.
o Obchodnom
vestníku
zmene
doplneníupovedomiť
niektorých zákonov
na svojomsúdu
webovom
www.justice.gov.sk
elektronickú adresu, naa oktorú
ju amožno
o rozhodnutí
o jejsídle:
návrhu
na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
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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

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
aby30.01.2017
sa dala na
Obchodný vestník
20/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deňžiadať,
vydania:
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).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V Košiciach, dňa 24.1.2017
JUDr. Róbert Zsiga
sudca

Za správnosť vyhotovenia:
Dana Geletová

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 26K/69/2016

vo veci
navrhovateľa: SR - Daňový úrad Košice a ním označených veriteľov:
veriteľ č. 1 SR - Daňový úrad Košice
veriteľ č. 2 Sociálna poisťovňa Bratislava
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 17.3.2017 o 08.30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 26/B posch.: 1
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka TRIO STAR
s.r.o., so sídlom Trieda SNP 94, 040 11 Košice, IČO: 36574716
a to
veriteľ č. 1 SR - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice
veriteľ č. 2 Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava,
IČO: 30807484
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite 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. § 182 CSP, Ak súd pojednávanie neodročí, pred jeho skončením vyzve strany, aby zhrnuli svoje návrhy a
vyjadrili sa k dokazovaniu a k právnej stránke veci. Ak po vyjadrení strán súd nepovažuje za potrebné vykonať ďalšie
dôkazy, uznesením vyhlási dokazovanie za skončené.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

Podľa ust. § 154 CSP,a Prostriedky
procesného
útoku
a prostriedky
procesnej
možno uplatniť najneskôr do
o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
na svojom webovom
sídle:obrany
www.justice.gov.sk
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
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Podľa ust. § 366 CSP, Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v

Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Obchodný vestník 20/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 30.01.2017
Podľa ust. § 182 CSP, Ak súd pojednávanie neodročí, pred jeho skončením vyzve strany, aby zhrnuli svoje návrhy a
vyjadrili sa k dokazovaniu a k právnej stránke veci. Ak po vyjadrení strán súd nepovažuje za potrebné vykonať ďalšie
dôkazy, uznesením vyhlási dokazovanie za skončené.
Podľa ust. § 154 CSP, Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Podľa ust. § 366 CSP, Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v
konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len vtedy, ak
a) sa týkajú procesných podmienok,
b) sa týkajú vylúčenia sudcu alebo nesprávneho obsadenia súdu,
2
c) má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok
nesprávne rozhodnutie vo veci alebo
d) ich odvolateľ bez svojej viny nemohol uplatniť v konaní pred súdom prvej inštancie.
Podľa ust. § 373 CSP, Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené
pred súdom prvej inštancie, možno uplatniť za splnenia podmienok podľa § 366 najneskôr v lehote na vyjadrenie k
odvolaniu.

Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 24.1.2017

JUDr. Róbert Zsiga
sudca
Za správnosť vyhotovenia:
Dana Geletová

Okresný súd Košice I dňa 24.1.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K002009
Spisová značka: 26K/70/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová
2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: Create group, s.r.o., so sídlom Mlynská 28, 040 01 Košice, IČO: 45 290 971 o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 20/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.01.2017

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 23.1.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K002010
Spisová značka: 26K/70/2016
OZNAM
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 26K/70/2016
PREDVOLANIE NA POJEDNÁVANIE
vo veci
navrhovateľa: SR - Daňový úrad Košice
dlžníka: Create group, s.r.o.
o vyhlásenie konkurzu
Vás predvolávame na pojednávanie na deň 17.3.2017 o 09:30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá 21 , Košice , v miestnosti č. dv.: 26/B 1. posch.:
Súd považuje za potrebné Vás v tomto 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
„CSP“)].
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
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Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte,
a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §

Vás predvolávame na pojednávanie na deň 17.3.2017 o 09:30 hod.
na
Okresný vestník
súd Košice
I, pracovisko Tichá 21Konkurzy
, Košice , va miestnosti
č. dv.: 26/B 1. posch.: Deň vydania: 30.01.2017
Obchodný
20/2017
reštrukturalizácie
Súd považuje za potrebné Vás v tomto 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 si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
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).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V Košiciach, dňa 24.1.2017
JUDr. Róbert Zsiga
sudca

Za správnosť vyhotovenia:
Dana Geletová

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 26K/70/2016

vo veci
navrhovateľa: SR - Daňový úrad Košice a ním označených veriteľov:
veriteľ č. 1 SR - Daňový úrad Košice
veriteľ č. 2 Sociálna poisťovňa
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 17.3.2017 o 09.30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 26/B posch.: 1
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Create group,
s.r.o., so sídlom Mlynská 28, 040 01 Košice, IČO: 45290971
a to
veriteľ č. 1 SR - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice
veriteľ č. 2 Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava,
IČO: 30807484
UpovedomeníVydáva
veritelia
majú právo zúčastniť sa pojednávania.
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

V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
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Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,

a to
veriteľ č. 1 SR - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice
veriteľ č. 2 Sociálna
poisťovňa, Ul. 29. augustaKonkurzy
č. 8 a 10,a813
63 Bratislava,
Obchodný
vestník 20/2017
reštrukturalizácie
IČO: 30807484

Deň vydania: 30.01.2017

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite 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. § 182 CSP, Ak súd pojednávanie neodročí, pred jeho skončením vyzve strany, aby zhrnuli svoje návrhy a
vyjadrili sa k dokazovaniu a k právnej stránke veci. Ak po vyjadrení strán súd nepovažuje za potrebné vykonať ďalšie
dôkazy, uznesením vyhlási dokazovanie za skončené.
Podľa ust. § 154 CSP, Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Podľa ust. § 366 CSP, Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v
konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len vtedy, ak
a) sa týkajú procesných podmienok,
b) sa týkajú vylúčenia sudcu alebo nesprávneho obsadenia súdu,
c) má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok
nesprávne rozhodnutie vo veci alebo
d) ich odvolateľ bez svojej viny nemohol uplatniť v konaní pred súdom prvej inštancie.
Podľa ust. § 373 CSP, Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené
pred súdom prvej inštancie, možno uplatniť za splnenia podmienok podľa § 366 najneskôr v lehote na vyjadrenie k
odvolaniu.

Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 24.1.2017

JUDr. Róbert Zsiga
sudca
Za správnosť vyhotovenia:
Dana Geletová

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 20/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.01.2017

Okresný súd Košice I dňa 24.1.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K002011
Spisová značka: 32K/1/2017

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: ANTES PLUS, spol. s r.o., so sídlom: Cyrila a
Metoda 1, 071 01 Michalovce, IČO: 31 695 132, proti dlžníkovi: INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS, s.r.o.
MICHALOVCE, v skratke: ICS, s.r.o. MICHALOVCE, so sídlom: T.J. Moussona 2502/2, 071 01 Michalovce, IČO: 31
693 270 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: INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS, s.r.o.
MICHALOVCE, v skratke: ICS, s.r.o. MICHALOVCE, so sídlom: T.J. Moussona 2502/2, 071 01 Michalovce, IČO: 31
693 270.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva
dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 24.1.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K002012
Spisová značka: 31K/28/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Gabriela Szedáková, s miestom podnikania: Milhosť 84, 044 58
Milhosť, IČO: 46 194 657, proti dlžníkovi: Katarína Remenyáková, narodená: 01.07.1962, trvale bytom: Milhosť 26,
044 58 Milhosť 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
hotovostiSlovenskej
v deň začatia
konkurzného
a vZ.deň
tejto informácie
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
republiky
podľa zákonakonania
č. 200/2011
z. o predloženia
Obchodnom vestníku
súdu,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
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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, vestník
Košice 040
01) predložil najmä: Konkurzy a reštrukturalizácie
Obchodný
20/2017
Deň vydania: 30.01.2017
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 24.1.2017
JUDr. Július Tóth,
K002013
Spisová značka: 31K/28/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K 28/2016-132
vo veci
navrhovateľa: Gabriela Szedáková, s miestom podnikania: Milhosť 84, 044 58 Milhosť, IČO: 46 194 657,
proti dlžníkovi: Katarína Remenyáková, narodená: 01.07.1962, trvale bytom: Milhosť 26, 044 58 Milhosť
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 14. 3. 2017 o 9,30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B. posch.: 1
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“)].
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa 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
(ďalej
len „ZKR“)]
Vydávaniektorých
Ministerstvozákonov
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

Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie
môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
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spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na

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 ! Konkurzy a reštrukturalizácie
Obchodný vestník
20/2017
Deň vydania: 30.01.2017
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.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 24. 1. 2017
JUDr. Július Tóth
sudca

Za správnosť vyhotovenia:
Mária Šáriczka

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K 28/2016-132
vo veci
navrhovateľa: Gabriela Szedáková, s miestom podnikania: Milhosť 84, 044 58 Milhosť, IČO: 46 194 657,
proti dlžníkovi: Katarína Remenyáková, narodená: 01.07.1962, trvale bytom: Milhosť 26, 044 58 Milhosť
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 14. 3. 2017 o 9,30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B. posch.: 1
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
a to
1/ Gabriela Szedáková, s miestom podnikania: Milhosť 84, 044 58 Milhosť, IČO: 46 194 657,
2/ Mase, s.r.o., so sídlom: Trieda SNP 33, 040 11 Košice, IČO:47 050 900,
3/ Poštová banka, a.s., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO:31 340 890
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. 1. 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

Za správnosť vyhotovenia:
Mária Šáriczka
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JUDr. Július Tóth
sudca

svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr
do
vyhlásenia
uznesenia, ktorým saKonkurzy
dokazovanie
končí.
Obchodný vestník 20/2017
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 30.01.2017
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 24. 1. 2017
Za správnosť vyhotovenia:
Mária Šáriczka

JUDr. Július Tóth
sudca

Okresný súd Košice I dňa 24.1.2017
JUDr. Július Tóth,
K002014
Spisová značka: 31K/74/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Varan Trans s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Hlavná 61/160, 076 33
Slovenské Nové Mesto, IČO: 44 677 103, o návrhu na otvorenie malého konkurzu takto
rozhodol

U z n á v a konkurz vyhlásený uznesením zo dňa 16.05.2016, č.k. 31K/74/2015-59, na majetok
úpadcu: Varan Trans s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Hlavná 61/160, 076 33 Slovenské Nové Mesto, IČO: 44 677 103 z
a m a l ý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 24.1.2017
JUDr. Július Tóth,
K002015
Spisová značka: 31K/3/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Jozef Vanyo, nar. 17. 2.1974,
bytom 951 26 Šurianky 78, ktorého správcom je Mgr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945
01 Komárno, S1485, o vrátení nespotrebovanej časti preddavku, takto
rozhodol
U k l a d á učtárni Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu Mgr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, S1485, nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 203,10 eura zaplatenú na účet súdnych preddavkov a vedený pod položkou denníka D
19 - 6/2016 do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané. Sťažnosť sa podáva v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal (Okresný súd Nitra).
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.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania/sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v
prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 23.1.2017
Mgr. Juraj Kopper, 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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K002016
Spisová značka: 31K/55/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Dušan Kolík, nar. 18.5.1964, bytom Mikovíniho 408/20, 949
11 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Dušan Kolík, nar. 18.5.1964, bytom Mikovíniho 408/20, 949 11
Nitra, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Dušan Kolík, nar. 18.5.1964, bytom Mikovíniho 408/20, 949 11 Nitra.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 24.1.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K002017
Spisová značka: 31K/54/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : ProMaTech, s.r.o. v likvidácii, IČO: 36 545 961, so sídlom
Námestie sv. Imricha 19, 943 01 Štúrovo, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: ProMaTech, s.r.o. v likvidácii,
IČO: 36 545 961, so sídlom Námestie sv. Imricha 19, 943 01 Štúrovo, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka ProMaTech, s.r.o. v likvidácii, IČO: 36 545 961, so sídlom Námestie sv.
Imricha 19, 943 01 Štúrovo.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 24.1.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K002018
Spisová značka: 31K/59/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Peter Erős, nar. 27.12.1989, bytom I. Madacha 6/36, 945
05 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Peter Erős, nar. 27.12.1989, bytom I. Madacha 6/36, 945
05 Komárno, takto
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Peter Erős, nar. 27.12.1989, bytom I. Madacha 6/36, 945 05 Komárno, predbežného
správcu Slovenská insolvenčná k.s., so sídlom kancelárie Párovská 26, 949 01 Nitra, značka správcu: S1552.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach priebežne informovať súd a podať súdu záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 24.1.2017
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 Nitra dňa 24.1.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K002019
Spisová značka: 31K/2/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Maroš Vaňovič, nar. 3.3.1979, bytom Školská 222A/694,
956 07 Veľké Ripňany, zast. JUDr. Danou Jelínkovou Dudzíkovou, advokátom so sídlom 931 01 Šamorín,
Čilistovská 12 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Maroš Vaňovič, nar. 3.3.1979, bytom Školská 222A/694,
956 07 Veľké Ripňany, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Maroš Vaňovič, nar. 3.3.1979, bytom Školská 222A/694, 956 07 Veľké
Ripňany.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 24.1.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K002020
Spisová značka: 31K/72/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Katarína Podolinská, nar.
26.02.1982, bytom Koháryho 904/4, 934 01 Levice, ktorého správcom je: SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13,
949 01 Nitra, o odmene a výdavkoch predbežného správcu a o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I. P r i z n á v a predbežnému správcovi SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, S1359, odmenu
predbežného správcu a náhradu preukázaných výdavkov správcu spolu v sume 465,93 eura.
II. P r i z n á v a správcovi SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, S1359, paušálnu odmenu v
sume 796,66 eura.
III. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13,
949 01 Nitra, S1359, odmenu spolu v sume 663,88 eura z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu evidovaného pod položkou denníka D19 - 127/15 do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu v časti I. výroku a III. výroku je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 15 dní od jeho
doručenia na Okresný súd Nitra. V časti II. výroku nie je prípustné odvolanie.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.)
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 24.1.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, 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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K002021
Spisová značka: 32K/5/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Plastika - Machinery, s.r.o. “ v konkurze“,
so sídlom Novozámocká 222, 949 05 Nitra, IČO: 36 529 087, ktorého správcom je Slovenská správcovská
reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Dunajská 48, 811 08 Bratislava, o návrhu správcu na schválenie návrhu
konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
S c h v a ľ u j e návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty pre nezabezpečených
veriteľov zverejnený v Obchodnom vestníku č. 112/2016 zo dňa 10.6.2016 pod č. K013715.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 23.1.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K002022
Spisová značka: 31K/45/2016
Zároveň Vás žiadame na predloženie správy ošetrujúceho lekára resp. PN + oznámenie, či trváte na prejednaní veci
na pojednávaní resp. či súhlasíte , aby súd vec prejednal vo Vašej neprítomnosti. Žiadame Vás o oznámenie, z
akého dôvodu ste nereagoval na uznesenie súdu, ktorým Vás vyzýval na osvedčenie platobnej schopnosti zo dňa
10.11.2016 v lehote 10 dní
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K/45/2016
PREDVOLANIE
V spore
navrhovateľa - veriteľa: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., IČO: 00 682 420, so sídlom Štefánikova 27, 814
99 Bratislava
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Dezider Rétfalvy,nar. 5.12.1952, bytom 94141Bešeňov č. 5
predvolávame Vás na pojednávanie 27.02.2017 o 10.30 hod. na č.dv.17, prízemie
na Okresný súd Nitra, v miestnosti č. dv.: 17 posch.: prízemie
Súd považuje za potrebné Vás v tomto 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 CSP).
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
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).
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republikystranou
podľa zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
Ak došlo k odročeniu
pojednávania
z dôvodov
uvedených
a tieto
dôvody neboli
súdu následne
preukázané
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
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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).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V Nitre, dňa 19.01.2017
Za správnosť vyhotovenia: Erika Tóthová
Okresný súd Nitra dňa 19.1.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K002023
Spisová značka: 31K/45/2016
Spisová značka: 31K/45/2016
Upovedomenie o určenom termíne pojednávania
navrhovateľa - veriteľa: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., IČO: 00 682 420, so sídlom Štefánikova 27, 814
99 Bratislava
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Dezider Rétfalvy, nar. 5.12.1952, bytom 94141Bešeňov č. 5
súd nariadil pojednávanie
na deň
27.02.2017
o 10.30
-------------------------------------------------------------

hod.

na podpísanom súde v miestnosti č. dv.17/ prízemie
O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa:
- Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., IČO: 00 682 420, so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
- BPT LEASING a.s. Bratislava, Drieňova 34
- Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Nové Zámky
- EOS KSI Slovensko s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava
- Viktória Gerčáková, Danielova 627, Iža
- Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Bratislava, Panónska cesta 2
- Sociálna poisťovňa - ústredie, ul. 29. Augusta č.8 a 10, Bratislava
V Nitre, dňa 19.01.2017

Za správnosť vyhotovenia: Erika Tóthová
OKRESNÝ SÚD NITRA, Štúrova ul. 9, PSČ 949 68, tel. 037/6525 221-2, fax: 037/6526633
e-mail: podatelnaOSNR@justice.sk <mailto:podatelnaOSNR@justice.sk>

Okresný súd Nitra dňa 19.1.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K002024
Spisová značka: 31K/17/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Branislav Gajdoš, nar. 11.08.1978, bytom
Bazovského 2355/5, 955 01 Topoľčany, ktorého správcom je JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie Štefánikova
trieda 9, 949 01 Nitra, o otvorení malého konkurzu, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Branislav Gajdoš, nar. 11.08.1978, bytom
Bazovského 2355/5, 955 01 Topoľčany, ktorého správcom je JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie Štefánikova
trieda 9, 949 01 Nitra, o otvorení malého konkurzu, takto
rozhodol
U z n á v a konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 31K/17/2016-82 zo dňa 18.07.2016 v spojení
uznesením Krajského súdu v Bratislave, č.k. 1CoKR/54/2016-99 zo dňa 8.11.2016 na majetok dlžníka Branislav
Gajdoš, nar. 11.08.1978, bytom Bazovského 2355/5, 955 01 Topoľčany, z a m a l ý .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 24.1.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K002025
Spisová značka: 31K/41/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : Vogel & Noot Seed Solutions s.r.o.,
IČO: 36 812 510, so sídlom Piaristická 2, 949 24 Nitra, ktorého správcom je JUDr. Fadi Fardous, so sídlom
kancelárie Štúrova 21, Nitra, o otvorení malého konkurzu, takto
rozhodol
U z n á v a konkurz vyhlásený uznesením 31K/41/2016-170 zo dňa 12.10.2016 na majetok dlžníka Vogel & Noot
Seed Solutions s.r.o., IČO: 36 812 510, so sídlom Piaristická 2, 949 24 Nitra, z a m a l ý .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 24.1.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K002026
Spisová značka: 32K/41/2010
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: NEW GARDEN s.r.o. "v konkurze" so
sídlom Česká 2940/23, 946 03 Kolárovo, IČO: 36 687 022, ktorého správcom je JUDr. Petra Štofková, so sídlom
kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 32K/41/2010-102 zo dňa 23.12.2010 na majetok úpadcu
NEW GARDEN s.r.o. "v konkurze" so sídlom Česká 2940/23, 946 03 Kolárovo, IČO: 36 687 022, z r u š u j e po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho
doručenia na Okresný súd Nitra, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v ako rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne ä odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (
odvolací návrh).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého
zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom
vestníku, aj keď bude uznesenie doručené aj iným spôsobom, ako
zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 23.1.2017
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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JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K002027
Spisová značka: 32K/30/2009
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TOPAS Slovakia, s.r.o., ,, v konkurze“,
so sídlom Priemyselná 4, 949 01 Nitra, IČO: 43 970 257, ktorého správcom je Ing. Jozef Kulich, so sídlom kancelárie
Slovenská 7, 949 01 Nové Zámky, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: TOPAS Slovakia, s.r.o., ,, v konkurze“, so sídlom Priemyselná
4, 949 01 Nitra, IČO: 43 970 257, pre nedostatok majetku.
II.
N e p r i z n á v a správcovi Ing. Jozefovi Kulichovi, so sídlom kancelárie Slovenská 7, 949 01 Nové
Zámky, odmenu a náhradu výdavkov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého
zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa
doručenia na tunajšom súde, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 CSP)
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu ho napáda, v
čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha (§ 363 CSP).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným
spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 23.1.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K002028
Spisová značka: 1K/51/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Viera Gojdičová, nar. 13.10.1977, bytom 090 22 Bukovce
64, podnikajúci pod obchodným menom: Viera Gojdičová Koláče od Marky, s miestom podnikania 090 22 Bukovce
64, IČO: 47 465 191, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Viera Gojdičová, nar. 13.10.1977, bytom 090 22 Bukovce 64, podnikajúci pod
obchodným menom: Viera Gojdičová Koláče od Marky, s miestom podnikania 090 22 Bukovce 64, IČO: 47 465 191,
ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Jozef Sitko, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné,
u k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 1K/51/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety 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 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", § 28 ods. 5 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 (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
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ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 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 (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. 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. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. 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 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 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 zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199
ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 23.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K002029
Spisová značka: 1K/49/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MART - KART, s.r.o., so sídlom
Bezručova 26, 085 01 Bardejov, IČO: 36 479 764 správcom ktorého je JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou o paušálnej odmene odvolaného správcu Mgr. Anny Gaľovej, so sídlom
kancelárie Slnečná 39, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
Priznáva Mgr. Anne Gaľovej, so sídlom kancelárie Slnečná 39, 080 01 Prešov paušálnu odmenu za výkon funkcie
správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 4.979,08 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 23.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K002030
Spisová značka: 1K/49/2015
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MART - KART, s.r.o., so sídlom
Bezručova 26, 085 01 Bardejov, IČO: 36 479 764 správcom ktorého je JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou o paušálnej odmene a náhrade preukázaných výdavkov predbežného
správcu Mgr. Anny Gaľovej, so sídlom kancelárie Slnečná 39, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
Priznáva Mgr. Anne Gaľovej, so sídlom kancelárie Slnečná 39, 080 01 Prešov za výkon funkcie predbežného
správcu paušálnu odmenu vo výške 663,88 eura a náhradu výdavkov vo výške 206,11 eura, ktoré jej budú po
právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
zloženého dňa 22.05.2015 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 78/2015
( 58/05-15 ).
Ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Mariána
Novikmeca, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou nevyčerpanú časť preddavku vo výške
789,71 eura zloženého dňa 22.05.2015 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu
položka 78/2015 ( 58/05-15).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok 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).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 23.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K002031
Spisová značka: 1K/77/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Róbert Škrab, nar.
24.10.1982, bytom Tomášikova 2515/3, 058 01 Poprad, správcom ktorého je: JUDr. Daniel Fink, so sídlom
kancelárie Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné o paušálnej odmene správcu takto
rozhodol
Priznáva JUDr. Danielovi Finkovi, so sídlom kancelárie Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné paušálnu odmenu
za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 597,49 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 23.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K002032
Spisová značka: 1K/77/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Róbert Škrab, nar.
24.10.1982, bytom Tomášikova 2515/3, 058 01 Poprad, správcom ktorého je: JUDr. Daniel Fink, so sídlom
kancelárie Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné, takto
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Róbert Škrab, nar.
24.10.1982, bytom Tomášikova 2515/3, 058 01 Poprad, správcom ktorého je: JUDr. Daniel Fink, so sídlom
kancelárie Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Daniela
Finka, so sídlom kancelárie Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 663,88
eur zloženého dňa 27.11.2015 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka
156/2015
( 75/11-15 ).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok 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).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 23.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K002033
Spisová značka: 1K/52/2010
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu: František Smoleň, nar.
10.08.1959, s miestom podnikania Železničná 123/43, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40 127 371, správcom ktorého je
JUDr. Gábor Száraz, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, takto
rozhodol
odvoláva JUDr. Gábora Száraza, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa z funkcie správcu
úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 23.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K002034
Spisová značka: 1R/1/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: EKOINŠTAL s.r.o. v reštrukturalizácii, so
sídlom Priemyselná štvrť 32, 083 01 Sabinov, IČO: 36 486 213, správcom ktorého je JUDr. Gábor Száraz, so sídlom
kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, o návrhu dlžníka na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol
potvrdzuje reštrukturalizačný plán dlžníka EKOINŠTAL s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Priemyselná štvrť 32, 083
01 Sabinov, IČO: 36 486 213 v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 12.01.2017, ktorý je prílohou
tohto uznesenia,
končí reštrukturalizáciu dlžníka EKOINŠTAL s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Priemyselná štvrť 32, 083 01
Sabinov, IČO: 36 486 213.
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potvrdzuje reštrukturalizačný plán dlžníka EKOINŠTAL s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Priemyselná štvrť 32, 083
01 Sabinov, IČO: 36 486 213 v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 12.01.2017, ktorý je prílohou
tohto uznesenia,
Obchodný vestník 20/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 30.01.2017
končí reštrukturalizáciu dlžníka EKOINŠTAL s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Priemyselná štvrť 32, 083 01
Sabinov, IČO: 36 486 213.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Prílohu tohto uznesenia tvorí reštrukturalizačný plán potvrdený súdom. Plán je súčasťou súdneho spisu.
Okresný súd Prešov dňa 23.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K002035
Spisová značka: 4K/11/2015
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Casa Invest, s.r.o., so sídlom Pri
mlyne 5, Prešov 080 01, IČO: 31 729 100 správcom ktorého je JUDr. Mária Ledinská, so sídlom kancelárie
Kukorelliho 58, 066 01 Humenné, o návrhu MARLSTONE LIMITED, so sídlom 4 Areos Street, Strovolos, Nicosia,
Cyprus, registračné číslo: HE 325 336 právne zast.: BBH advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Suché Mýto 1,
Bratislava 811 03, IČO: 36 713 066 na vstup do konkurzného konania, uznesením 4K/11/2015-277 zo dňa
19.12.2016 pripustil vstup MARLSTONE LIMITED, so sídlom 4 Areos Street, Strovolos, Nicosia, Cyprus, registračné
číslo: HE 325 336 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu Casa Invest, s.r.o., so sídlom Pri mlyne 5, Prešov
080 01, IČO: 31 729 100, namiesto pôvodného veriteľa All Sped, s.r.o., so sídlom Pri mlyne 5, 080 01 Prešov, IČO:
36 481 971 ( právny nástupca ADRONAF s.r.o., so sídlom Pri mlyne 5, Prešov 080 01, IČO: 46 038 361), v
celkovom rozsahu pohľadávky vo výške 4.388.234,20 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.01.2017
Okresný súd Prešov dňa 24.1.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K002036
Spisová značka: 4R/3/2016
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka MS - Bau, spol. s r.o., v reštrukturalizácii, so
sídlom Vodná 18, 080 01 Prešov, IČO: 36 458 791, správcom ktorého je Mgr. Peter Žoldoš, so sídlom kancelárie
Žriedlová 3, 040 01 Košice, o návrhu dlžníka na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, uznesením 4R/3/2016-271 zo
dňa 16.01.2017 potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka MS - Bau, spol. s r.o., v reštrukturalizácii, so sídlom Vodná
18, 080 01 Prešov, IČO: 36 458 791 v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 30.12.2016, ktorý je
prílohou tohto uznesenia a ukončil reštrukturalizáciu dlžníka MS - Bau, spol. s r.o., v reštrukturalizácii, so sídlom
Vodná 18, 080 01 Prešov, IČO: 36 458 791.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.01.2017
Okresný súd Prešov dňa 24.1.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K002037
Spisová značka: 40K/1/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Branislav Balocký, nar. 15.10.1977, trvale bytom Pod
hájom 1362/152, 018 41 Dubnica nad Váhom, štátny občan SR, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Návrh navrhovateľa - dlžníka Branislav Balocký, nar. 15.10.1977, trvale bytom Pod hájom 1362/152, 018 41 Dubnica
nad Váhom na povolenie oddlženia sa vylučuje na samostatné konanie.
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Návrh navrhovateľa - dlžníka Branislav Balocký, nar. 15.10.1977, trvale bytom Pod hájom 1362/152, 018 41 Dubnica
nad Váhom na povolenie oddlženia sa vylučuje na samostatné konanie.
Poučenie:
Odvolanie proti uzneseniu nie je prípustné. (§ 355 ods. 2, § 357 C.s.p.)
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom (§ 199 ZKR).
Okresný súd Trenčín dňa 23.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K002038
Spisová značka: 40K/64/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Roman Gračko, nar. 01.03.1989, trvale bytom Pod hájom
1087/48, 018 41 Dubnica nad Váhom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Roman Gračko, nar.
01.03.1989, trvale bytom Pod hájom 1087/48, 018 41 Dubnica nad Váhom takto
rozhodol
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka Roman Gračko, nar. 01.03.1989, trvale bytom Pod hájom 1087/48, 018 41
Dubnica nad Váhom.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Mgr. Dušan Divko, M. B. A. so sídlom kancelárie Kpt. Nálepku 346, 017
01 Považská Bystrica, značka správcu S1227.
III. Konkurz sa uznáva za malý.
IV. Ukladá správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V ďalšom
období je správca povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
V. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné
miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní
prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VI. Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
40K/64/2016. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku.
VII. Dlžník sa poučuje, že za podmienok ustanovených v § 166 a nasledujúce zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako zák.
č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich dlhov.
Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu.
VIII. Poučenie pre veriteľov: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí
prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta zák. č. 7/2005
Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak
sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
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obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak
sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak
ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005
Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K
prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá
sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno
uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len
"podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V konkurze uplatňuje svoju
pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v
základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti
dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo
môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten, kto by s poukazom na
výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou
rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie
veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce
postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie
práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci
do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka
neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a
vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je
pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 zák. č.
7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
IX. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
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
zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 23.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
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K002039
Spisová značka: 28K/37/2011
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Tomáš Haurík nar. 10.09.1985,
bydliskom Rad L. N. Tolstého 715/9, 971 01 Prievidza, zast. JUDr. Milošom Kvasňovským, advokátom, so sídlom
Dunajská 32, 811 08 Bratislava, ktorého správcom je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s. so sídlom
kancelárie Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO 36 669 415, značka správcu S1169, o návrhu správcu
na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Tomáš Haurík nar. 10.09.1985, bydliskom Rad L. N. Tolstého 715/9, 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) 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 24.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K002040
Spisová značka: 22K/3/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ladislav Halbavý, nar. 04.01.1980,
trvale bytom Partizánska 164/51, 972 51 Handlová, uznaný za malý, ktorého správcom je JUDr. Darina Valková so
sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, 911 01 Trenčín, značka správcu S1691, o návrhu správcu na
vyplatenie nespotrebovanej časti preddavku, takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila JUDr. Darine Valkovej so
sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, 911 01 Trenčín, značka správcu S1691, preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eura na účet zriadený za účelom konkurzu, a to z
preddavku zloženého úpadcom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou reg. D19 110/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 24.1.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K002041
Spisová značka: 22K/2/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Pavol Masaryk, nar. 26.01.1962, trvale
bytom 913 33 Horná Súča 438, uznaný za malý, ktorého správcom je obchodná spoločnosť SKKS, k. s. so sídlom
kancelárie Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 368 68 671, značka správcu
S1459, o návrhu správcu na vyplatenie nespotrebovanej časti preddavku, takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila obchodnej spoločnosti SKKS, k.
s. so sídlom kancelárie Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 368 68 671, značka
správcu S1459, preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eura na účet
zriadený za účelom konkurzu, a to z preddavku zloženého úpadcom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod
položkou reg.Vydáva
D19 107/2016.
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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Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila obchodnej spoločnosti SKKS, k.
s. so sídlom kancelárie Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 368 68 671, značka
správcu S1459, preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eura na účet
zriadený za účelom konkurzu, a to z preddavku zloženého úpadcom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod
položkou reg. D19 107/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 24.1.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K002042
Spisová značka: 22K/4/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Monček, nar. 01.06.1980, trvale
bytom 1. mája 1160/36, 020 01 Púchov, uznaný za malý, ktorého správcom je obchodná spoločnosť BANKRUPTCY
LIQIDATION, k. s. so sídlom kancelárie Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, IČO 45 948 496, značka správcu
S1514, o návrhu správcu na vyplatenie nespotrebovanej časti preddavku, takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila obchodnej spoločnosti
BANKRUPTCY LIQIDATION, k. s. so sídlom kancelárie Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, IČO 45 948 496,
značka správcu S1514, preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eura na
účet zriadený za účelom konkurzu, a to z preddavku zloženého úpadcom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného
pod položkou reg. D19 114/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 24.1.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K002043
Spisová značka: 22K/1/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Drahomíra Vojčíková, nar. 25.07.1966, trvale bytom 972
02 Opatovce nad Nitrou 637, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Drahomíra Vojčíková, nar.
25.07.1966, trvale bytom 972 02 Opatovce nad Nitrou 637, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka Drahomíra Vojčíková, nar. 25.07.1966, trvale bytom 972 02 Opatovce nad
Nitrou 637.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje Ing. Beata Krausová so sídlom kancelárie Bratislavská 354/32,018 41 Dubnica
nad Váhom, značka správcu S1180.
III. Konkurz sa

u z n á v a za malý.

IV. 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. V
ďalšom období je správca povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať
súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
V. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom
konaní prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
V. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
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Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom
konaní prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VI. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky
na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
22K/1/2017. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku.
VII. Dlžník sa p o u č u j e , že za podmienok ustanovených v § 166 a nasledujúce zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
zák. č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich
dlhov. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu.
VIII. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199
ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu
pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29
ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas
uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne
(§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým
bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák.
č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V
konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú
pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má
však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten, kto by s
poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť
prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a
speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia
upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
IX. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
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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zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Obchodný vestník 20/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 30.01.2017
IX. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
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 zák. č. 7/2005 Z.z.).
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 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 24.1.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K002044
Spisová značka: 25K/43/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: VEMEX ENERGO s.r.o., IČO 35853441, Moyzesova
936/5, 811 05 Bratislava, zast.: JUDr. Alena Arbetová, advokát, Nám. sv. Martina 3A, 908 51 Holíč, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PEDRAZZOLI SLOVAKIA, spol. s r.o., IČO 36237540, Esterházyovcov
1407, 924 01 Galanta, takto
rozhodol
Súd v r a c i a navrhovateľovi - veriteľovi VEMEX ENERGO s.r.o., IČO 35853441, Moyzesova 936/5, 811 05
Bratislava, preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1659,70 eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je povinná po právoplatnosti tohto uznesenia vrátiť navrhovateľovi - veriteľovi zvyšnú časť
zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1659,70 eur zložený pod
položkou reg. D19 123/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.1.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K002045
Spisová značka: 1K/21/2016

Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Patrik Chrenko, nar. 6.7.1990, J. Dudu
2011/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol

Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Patrik Chrenko, nar. 6.7.1990, J. Dudu 2011/4, 031 01 Liptovský
Mikuláš.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Obchodný vestník 20/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 30.01.2017
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke 5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere 7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Žilina dňa 24.1.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K002046
Spisová značka: 4K/21/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Monika Gromovská, nar.
09.02.1976, bytom Ševčenkova 10192/8, 036 01 Martin, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Monika Gromovská, nar. 09.02.1976, bytom Ševčenkova 10192/8, 036
01 Martin.
II. Ustanovuje správcu: JUDr. Marta Bojo Vevurková, so sídlom kancelárie ul. Mieru 312/13, 029 01 Námestovo.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie a v
jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 4K/21/2016. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo
na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len z výťažku
zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom vestníku po
doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa neprihliadne ani na
prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej
hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk <http://www.justice.gov.sk>, v
časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu.
Prihlasujú sa tiež pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú
vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých
vznik je viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku
v konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne
(§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
IV.

Súd otvára malý konkurz.

V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 ods. 1 Zákona č. 160/2015 Z.z.
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štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 ods. 1 Zákona č. 160/2015 Z.z.
Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec
prejednať a rozhodnúť, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené
neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce
sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd neprihliada. V námietke zaujatosti
musí byť podľa § 52 ods. 2 CSP okrem všeobecných náležitostí podania (§127 ods. 1 CSP) 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.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 24.1.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K002047
Spisová značka: 4K/11/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Talise, a.s., so sídlom kancelárie
Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 381 250 (do 6.12.2016 spoločnosť podnikala pod obchodným menom VITAL,
a.s., so sídlom Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina), správcom ktorého je: JUDr. Mária Cabadajová, so sídlom kancelárie
Uhoľná 9, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
I. Poukazuje nevyplatenú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 652,40 eur
na účet správy podstaty.
II. Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť na účet správy podstaty nespotrebovanú časť preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 652,40 eur, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina
dňa 08.03.2016 evidovaného pod položkou denníka D18 položkou č. 25 roku 2016, účt. doklad 18/3-16., po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 24.1.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K002048
Spisová značka: 2K/25/2016
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 2K/25/2016
PREDVOLANIE
Vo veci
dlžníka:

Roman Porubský, nar. 6.01.1975, trvale bytom Západ 1139/44,

028 01 Trstená

o návrh na vyhlásenie konkurzu
predvolávame Vás na pojednávanie na deň 22. 3. 2017 o 9.00 hod.
na Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina v miestnosti č. dv.: 2 posch.: prízemie
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
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Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú
a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
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na Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina v miestnosti č. dv.: 2 posch.: prízemie
Súd považuje za potrebné Vás v tomto 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 CSP).
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
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).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
JUDr. Gabriela Bargelová
sudca

V Žiline, dňa 24. 1. 2017

POUČENIE
Súd dlžníka ďalej poučuje, že pre doručenie predvolania na nariadený termín pojednávania sa
považuje za rozhodný dátum nasledujúci deň po zverejnení predvolania v Obchodnom vestníku podľa § 19 ods. 1
písm. a) bod 1 zákona č. 7/2005 Z.z., v spojení s § 199 ods. 4 a §199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z., a to bez ohľadu
na iné spôsoby jeho doručenia (napr. poštou).

Okresný súd Žilina dňa 24.1.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K002049
Spisová značka: 4K/23/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: INVEST-KAPITAL, a.s. so sídlom Hattalova 12/C, 831 03
Bratislava, IČO: 35 871 334, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: A.G.P., s.r.o. so sídlom Sad SNP
14, 010 01 Žilina, IČO: 46 079 840, takto
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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I. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia písomne vyjadril k návrhu doručovanému mu
spolu s týmto uznesením a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť, vo dvoch vyhotoveniach. Pritom je potrebné,
aby predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania, t.j. 21.01.2017 tridsať dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
t.j. 21.01.2017 ,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania, t.j. 21.01.2017 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, t.j. do 20.02.2017.
II. Dlžníka poučuje, že ak sa v lehote 20 dní k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju platobnú
schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz. Povinnosti, ktoré sú dlžníkovi v začatom konkurznom konaní
uložené zákonom alebo súdom na základe zákona je potrebné dodržiavať, keďže ich nedodržanie môže byť
sankcionované aj prostriedkami trestného práva.
III. Na prejednanie návrhu na vyhlásenie konkurzu nariaďuje pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa
28.03.2017 o 9.00 h na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2 a vyzýva navrhovateľa a dlžníka, aby sa
na pojednávanie dostavili.
IV. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia zároveň vyjadril, či súhlasí s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
V. Upovedomuje veriteľov ALBA bazénová technika, s.r.o., Pod Kalváriou 37, 080 01 Prešov, IČO: 36 649 041,
Sociálna poisťovňa, Ul. 29. Augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, Dôvera, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava,
IČO: 35 942 436, Finančná správa Slovenskej republiky, Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 821 08
Bratislava, IČO: 36 284 831, že vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka sa koná dňa 28.03.2017 o
9.00 h na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2, pojednávanie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez
ohľadu na iné spôsoby doručenia.
Okresný súd Žilina dňa 24.1.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K002050
Spisová značka: 4K/24/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka
Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: I electro s.r.o. so sídlom Medvedzie
129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935, takto
rozhodol
I. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia písomne vyjadril k návrhu doručovanému mu
spolu s týmto uznesením a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť, vo dvoch vyhotoveniach. Pritom je potrebné,
aby predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania, t.j. 20.01.2017 tridsať dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
t.j. 20.01.2017 ,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania, t.j. 20.01.2017 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, t.j. do 19.02.2017.
II. Dlžníka poučuje, že ak sa v lehote 20 dní k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju platobnú
schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz. Povinnosti, ktoré sú dlžníkovi v začatom konkurznom konaní
uložené zákonom
alebo
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III. Na prejednanie návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa
28.03.2017 o 10.00 h na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2 a vyzýva navrhovateľa a dlžníka, aby sa

informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania, t.j. 20.01.2017 a v deň predloženia
tejto informácie súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr
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30
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od začatia konkurzného konania,
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Obchodný vestník
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deň vydania: 30.01.2017
II. Dlžníka poučuje, že ak sa v lehote 20 dní k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju platobnú
schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz. Povinnosti, ktoré sú dlžníkovi v začatom konkurznom konaní
uložené zákonom alebo súdom na základe zákona je potrebné dodržiavať, keďže ich nedodržanie môže byť
sankcionované aj prostriedkami trestného práva.
III. Na prejednanie návrhu na vyhlásenie konkurzu nariaďuje pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa
28.03.2017 o 10.00 h na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2 a vyzýva navrhovateľa a dlžníka, aby sa
na pojednávanie dostavili.
IV. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia zároveň vyjadril, či súhlasí s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
V. Upovedomuje veriteľa Sociálna poisťovňa - ústredie, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava a Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, že vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka sa koná dňa 28.03.2017 o 10.00 h na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2, pojednávanie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez
ohľadu na iné spôsoby doručenia.
Okresný súd Žilina dňa 24.1.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K002051
Spisová značka: 40K/2/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Bc. Lucia Toráčová, nar. 15.09.1975, trvale bytom R.
Jašíka 1929/5, 971 01 Prievidza, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Bc. Lucia Toráčová, nar.
15.09.1975, trvale bytom R. Jašíka 1929/5, 971 01 Prievidza takto
rozhodol
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka Bc. Lucia Toráčová, nar. 15.09.1975, trvale bytom R. Jašíka 1929/5, 971
01 Prievidza.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Jozef Hurtiš so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01
Prievidza, značka správcu S285.
III. Konkurz sa uznáva za malý.
IV. Ukladá správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V ďalšom
období je správca povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
V. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné
miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní
prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VI. Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
40K/2/2017. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku.
VII. Dlžník sa poučuje, že za podmienok ustanovených v § 166 a nasledujúce zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako zák.
č. 7/2005 Z.z.)
po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich dlhov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VII. Dlžník sa poučuje, že za podmienok ustanovených v § 166 a nasledujúce zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako zák.
č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich dlhov.
Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu.
VIII. Poučenie pre veriteľov: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí
prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta zák. č. 7/2005
Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak
sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak
ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005
Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K
prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá
sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno
uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len
"podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V konkurze uplatňuje svoju
pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v
základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti
dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo
môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten, kto by s poukazom na
výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou
rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie
veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce
postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie
práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci
do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka
neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a
vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je
pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 zák. č.
7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
IX. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
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
zák. č. 7/2005 Z.z.). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné
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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
zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 26.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, 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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K002052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Martinů
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižné Repáše 82, 053 71 Nižné Repáše
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.5.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Agátova 6, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/57/2016 s1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/57/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Iná majetková hodnota:
a.
b.
c.
d.
e.

Popis: Neprevedený preddavok navrhovateľa
Mena: Eur
Suma: 1 700,Účet: OS Košice I. č.ú. SK43 8180 0000 0070 0013 1862, VS:7
Dátum prevodu: 20.9.2016

K002053
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BAT Engineering a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Grösslingova 10, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 090 215
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/71/2016_1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/71/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o možnosti nahliadať do spisu
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M, PhD., správca úpadcu BAT Engineering a.s., Grösslingova 10, 811 09 Bratislava,
IČO: 46 090 215, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 do 15:00 hod. Termín si
možno dohodnúť na tel. č.: 0903 367 378 alebo prostredníctvom mailu: milena.noskova@noskopartners.eu.
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M, PhD., správca

K002054
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BAT Engineering a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Grösslingova 10, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 090 215
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/71/2016_1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/71/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M, PhD. správca úpadcu BAT Engineering a.s., Grösslingova 10, 811 09 Bratislava,
IČO: 46 090 215, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo
výške 350,- EUR na účet č. 633893996/0900 vedený v Slovenskej Sporiteľni, a.s., variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M, PhD., správca

K002055
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BAT Engineering a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Grösslingova 10, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 090 215
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/71/2016_1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/71/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako konkurzný správca úpadcu: BAT
Engineering a.s., Grösslingova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 46 090 215 (ďalej len „Úpadca“), Vám oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn.: 4K/71/2016 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na
majetok Úpadcu a za správcu ustanovil Mgr. Milenu Noskovú, MBA, LL.M, PhD.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the
debtor: BAT Engineering a.s., Grösslingova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 46 090 215 (hereinafter the „Debtor“) we
hereby inform you that with the resolution of the District Court Bratislava I, proc. no: 4K/71/2016 the bankruptcy
procedure was declared on the Debtor’s estate and the trustee Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M, PhD. was
appointed.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu a v jednom na súd.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej
je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors of
the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
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the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office and one to the court. The application must be lodged on the
prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the
claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim
is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an
address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website www.justice.gov.sk. When
lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member
State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency
proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie
pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou
prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim or lodgment of claim
which will not be delivered in time will not be considered as claims. Not lodged security rights become extinct after
the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing the
original application form by a new application form, but only into the deadline for logging claims.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M, PhD., správca

K002056
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Michalcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplická 1439/51, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/14/2016 S1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/14/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
2. Typ súpisovej zložky
Pohľadávka z účtu

Popis

Celková suma v mene EUR

Súpisová hodnota majetku

Zrážky z príjmu úpadcu

82,64

82,64 €
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S úctou,
JUDr. Erik Končok, správca

K002057
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Škorík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baničová 3388/1, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/4/2016 S1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/4/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
16. Typ súpisovej zložky
Pohľadávka z účtu

17. Typ súpisovej zložky
Pohľadávka z účtu

Popis

Celková suma v mene EUR

Súpisová hodnota majetku

Zrážky z príjmu úpadcu

88,06

88,06 €

Popis

Celková suma v mene EUR

Súpisová hodnota majetku

Zrážky z príjmu úpadcu

142,97

142,97 €

S pozdravom,
JUDr. Erik Končok, správca

K002058
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Slotta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 37, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2016 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o opakovanej dražbe č. 137/2016
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.

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

46

Obchodný vestník 20/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.01.2017

Sídlo:

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO:

46 141 341

Zapísaný:

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

Bank. spojenie:

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

Zastúpený:

Mgr. Marek Piršel, konateľ

e-mail:

as@aukcnaspolocnost.sk

Označenie navrhovateľa opakovanej dražby:
Obchodné meno:

JUDr. Jana Živická

sídlo kancelárie:

Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaný:

v zozname správcov pod č. S 1777
správca konkurznej podstaty úpadcu:
Branislav Slotta, nar. 14.12.1961, bytom: Kollárova 37, 039 01 Turčianske Teplice

Miesto, dátum a čas otvorenia opakovanej dražby:
Miesto opakovanej dražby:
Palackého 4, 911 01 Trenčín
Dátum opakovanej dražby:

školiaca miestnosť č. 207 na 2. poschodí v penzióne Svorad, spol. s r.o.,
03.03.2017

Čas otvorenia opakovanej dražby: 10:45 hod.
Čas otvorenia opakovanej dražby
pre účastníkov:

10:15 hod

Čas otvorenia opakovanej dražby
pre verejnosť:

10:35 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 opakovanej dražbe osoba poverená na základe písomného
splnomocnenia (splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.

Označenie dražby:
prvá opakovaná dražba
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Predmet dražby:
Byt č. 17 nachádzajúci sa na 4.p. obytného domu so súp.č. 222, vchod: 31, na Prievidzskej ulici v Handlovej (ďalej
len „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1450 o výmere 651 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria (právny vzťah k parcele nie je evidovaný na liste vlastníctva) spolu so spoluvlastníckym podielom na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti 588/22529, tak ako je zapísaný v evidencii
Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3115, okres: Prievidza, obec: Handlová,
katastrálne územie: Handlová (ďalej len ako „predmet opakovanej dražby“).

Práva a záväzky viaznuce na predmete opakovanej dražby:
a. Na podiel OSBD - Záložné právo v prospech Slovenskej záručnej a rozvojovej banky š.p.ú. Bratislava podľa
Z 3766/01,
b. Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z.z.,
c. Vecné bremeno na parc. reg. „C“ č. 1450 spočívajúce v práve stavby, vstupu a prechodu v prospech
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v zmysle § 23 zákona č. 182/1993 Z.z.,
d. Záložné právo v prospech Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., IČO: 31 335 004, so sídlom: Bajkalská 30, 829
48 Bratislava, podľa V – 5662/12,
e. Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby spoločnosťou Prvá stavebná
sporiteľňa, a.s. IČO: 31 335 004, so sídlom: Bajkalská 30, 829 48 Bratislava.

Opis predmetu opakovanej dražby/ opis stavu predmetu opakovanej dražby:
Dvojizbový byt č. 17 na 4.p. v obytnom dome súp.č. 222 nachádzajúci sa na Prievidzskej ul. 222/31 v
Handlovej
5 – podlažný obytný dom so súp.č. 222 bol daný do užívania v roku 1965. Dom je samostatne stojaci, má jedno
technické podlažie a štyri nadzemné podlažia. Prízemie tvorí nebytový priestor určený pre pivnice. Od centra mesta
je lokalita vzdialená približne 2 km, pričom lokalita sa zaraďuje do širšieho centra mesta.

Dispozičné riešenie:
Byt č. 17 pozostáva zo spálne, obývacej izby, kuchyne s jedálenským priestorom, predsiene, chodby a kúpeľne s
WC.
Byt má balkón so vstupom z obývacej izby a taktiež k nemu prináleží pivnica.
Podlahová plochu bytu č. 17 je 57,27 m2 (bez výmery pivnice a balkóna).
Podlahová plocha pivnice je 1,53 m2.
Podlahová plocha balkóna je 2,3 m2.

Technicko-konštrukčné riešenie:
Obytný dom
Obytný dom je panelový s hrúbkou obvodových stien 300 mm. V roku 2009 bol obytný dom zateplený a v rokoch
2007-2008 bola prevedená rekonštrukcia inštalácií, kedy boli vymenené rozvody studenej vody, vykurovania a TÚV
v priestoroch technického podlažia. Vchodové dvere sú na ovládanie otvárania cez telefón.
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Byt
Rekonštrukcia bytu - bytového jadra, kuchyne a izieb prebehla v roku 2008. V byte sú plastové okná a podlahy
tvoria laminátové veľkoplošné podlahy. V kúpeľni, WC, predsieni a v časti kuchyne je keramická dlažba. V kuchyni
a kúpeľni sú keramické obklady. Omietky bytu sú stierkové a dvere sú drevené plné. Predmet opakovanej dražby je
napojený na SV,TÚV, plyn a NN s meraním spotreby. Vykurovanie bytu je zabezpečené z centrálneho rozvodu tepla
s vyregulovaným systémom vykurovania. Príprava TÚV je centrálna. V byte sú oceľové panelové radiátory s
digitálnymi meračmi tepla. V byte je nová kuchynská linka so zabudovanou umývačkou riadu a sporákom.

Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.

Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 97/2016 zo dňa 31.10.2016, vyhotoveným súdnym
znalcom Ing. Máriou Harachovou:
36.900,- EUR (slovom: tridsaťšesťtisícdeväťsto EURO)

Najnižšie podanie:
27.675,- EUR (slovom: dvadsaťsedemtisícšesťstosedemdesiatpäť EURO)

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

Výška dražobnej zábezpeky:
7.000,-EUR (slovom: sedemtisíc 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 opakovanej 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: 137), 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 opakovanej 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 opakovanej dražby za predpokladu, že účastník opakovanej 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
- lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením opakovanej 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 opakovanej 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: 137), s označením čísla dražby, najneskôr
do 15 dní odo dňa skončenia opakovanej dražby.

Obhliadka predmetu opakovanej dražby:
Termín č. 1: 14.02.2017 o 10:45 hod., stretnutie záujemcov je pred bytovým domom so súpisným číslom 222 na
Prievidzskej ulici 31 v Handlovej.
Termín č. 2: 28.02.2017 o 10:45 hod., stretnutie záujemcov je pred bytovým domom so súpisným číslom 222 na
Prievidzskej ulici 31 v Handlovej.

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

·

Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu opakovanej dražby (t.j. po zaplatení
ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je dražobník povinný odovzdať predmet
opakovanej dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom
opakovanej dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu opakovanej dražby, bez zbytočného
odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu opakovanej 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 opakovanej 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 opakovanej dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu opakovanej
dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu opakovanej 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 opakovanej 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pozn.: V zmysle ust. § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu
opakovanej dražby nesie vydražiteľ!

Priebeh opakovanej 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.
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 17.01.2017

JUDr. Jana Živická
Správca konkurznej podstaty

K002059
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helmešová Petra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dadanova 13, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lubomír Kadura
Sídlo správcu:
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2014 S1317

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2014 S1317
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Lubomír Kadura, správca úpadcu Petra Helmešová, nar. 10.4.1981, bytom Dadanova 3387/13, 010 15 Žilina,
konkurzné konanie vedené Okresným súdom v Žiline, sp.zn.: 2 K/3/2014, sp.zn. správcovského spisu: 2 K 3/2014
S1317 týmto zverejňuje doplnenie súpisu majetku úpadkyne o nasledovné položky:

Zrážka zo mzdy: 52,41 eur poukázaná na účet správy konkurznej podstaty
Zrážka zo mzdy: 12,28 eur poukázaná na účet správy konkurznej podstaty
Zrážka zo mzdy: 66,41 eur poukázaná na účet správy konkurznej podstaty
Zrážka zo mzdy: 77,83 eur poukázaná na účet správy konkurznej podstaty

V Žiline 24.1.2017
Mgr. Lubomír Kadura
správca

K002060
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aurora, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 9/A, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 772 081
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/30/2013 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/30/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833, so
sídlom príslušnej kancelárie Dunajská 48, 811 08 Bratislava, správca úpadcu: Aurora, s.r.o. „v konkurze“ , so
sídlom Bratislavská 9/A, 949 01 Nitra, IČO: 46 772 081 týmto v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení nesk. predpisov (ďalej aj len ako
„ZKR“) oznamuje svoj zámer zostaviť Rozvrh oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa EOS KSI
Slovensko, s.r.o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 46 772 081 podľa ust. § 97 ZKR, z výťažku zo
speňaženia majetku úpadcu.
Zároveň správca oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, do ktorého je možné nahliadnuť
v kancelárii na adrese: Dunajská 48, 811 08 Bratislava každý pracovný deň v úradných hodinách od 09.00 hod. do
12.00 hod. a od 13.00 hod do 16.00 hod. Je potrebné si vopred dohodnúť termín nahliadnutia na tel. čísle +
421 917 149 338 alebo žiadosťou adresovanou na elektronickú adresu správcu: office@ssr.sk.
Poučenie: Podľa ust. § 96 ods. 3 ZKR: „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.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K002061
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Jurkáčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubov 555, 900 63 Jakubov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA,LL.M.,PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/24/2015_S 1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/24/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY

Typ súpisnej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis: mzda úpadcu za mesiac december 2016
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 85,27 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu
Sporný zápis:

K002062
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Vašicová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Masarykova 464/100, 908 48 Kopčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1988
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 54 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/17/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/17/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo súpisovej zložky: 7

Typ súpisnej zložky majetku:

peňažná pohľadávka

Opis súpisovej zložky:
zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
podľa ust. §72 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z., za mesiac december 2016
Spoluvlastnícky podiel :

1/1

súpisová hodnota:

465,67 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Trnave dňa 25.01.2017
Prvý správcovský dom,k.s , správca

K002063
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Akadémia vzdelávania o.z.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarná 13, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 441 074
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/3/2013 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2R/3/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Akadémia vzdelávania o.z., Jarná 13, 010 01 Žilina, IČO: 00 441 074 týmto v
súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok zapísal 20.1.2017 do zoznamu pohľadávok pohľadávky veriteľa:

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, ul. 29. Augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, v celkovej
prihlásenej sume 2.472,- €.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K002064
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Akadémia vzdelávania o.z.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarná 13, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 441 074
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/3/2013 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2R/3/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Akadémia vzdelávania o.z., Jarná 13, 010 01 Žilina, IČO: 00 441 074 týmto v
súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok zapísal 23.1.2017 do zoznamu pohľadávok pohľadávky veriteľa:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36 403 008, v celkovej prihlásenej sume
281,04 €.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K002065
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlata Bálintová "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vansovej 703, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1964
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/65/2016 / S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/65/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku

Správca konkurznej podstaty úpadcu Zlata Bálintová „v konkurze“ nar. 14.04.1964, bytom Vansovej 703, 981 01
Hnúšťa, v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 ZKR zverejňuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.

Správca týmto zároveň oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené zo všeobecnej podstaty. Do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, každý pracovný deň od 08.30 – 12.00 a od 13.00 – 16.00
hod. Termín nahliadnutia je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č. 0905/447 835, resp. na adrese:
msustek@licitor.sk

V zmysle § 96 ods.3 ZKR 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.

LICITOR recovery, k.s., správca

K002066
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Víglaská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 94/4, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.2.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horná 2, 974 01 Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Horná 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/38/2016 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/38/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Richard Konta, správca úpadcu Gabriela Viglaská, nar.: 7.2.1974, Nábrežná 94/4, 968 01 Nová baňa, týmto
v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky veriteľa: BL Finance,
s. r. o., Šoltésovej 14, 811 04 Bratislava, IČO: 44 307 683, celková prihlásená suma pohľadávky vrátane
príslušenstva: pod por. č. 1): 10.557,03,- € titulom zmluvy o revolvingovom úvere č. 1043832919 zo dňa 19.10.2001,
poradie pohľadávky: Iná pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým
č. 23.
JUDr. Richard Konta, správca

K002067
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ACHILLES, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Herlianska 1019, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 714 101
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/56/2014S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/56/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca úpadcu oznamuje, že dňa 24.01.2017 bola uzatvorená zmluva o predaji podniku v zmysle ust. § 92 ods. 2
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov, s primeraným použitím §
476 a nasl. Obchodného zákonníka s úspešným záujemcom v II. ponukovom kole.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K002068
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ružena Agrikolová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodžova 3860/10, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3K/13/2015/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/13/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Mgr. Imrich Šimulák, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Ružena Agrikolová, narodená 31. 10. 1953, bytom
Hodžova 3860/10, 036 01 Martin v zmysle § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate.
Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. V zmysle § 96 ods. 3
ZKR zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ZKR zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia tohto oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u
správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia
pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo
že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako v rozsahu určenom
správcom. Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu č. 3K/13/2015 a je možné doň
nahliadať po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č., mobil: 0904366544, prípadne e-mailom na:
simulaki@centrum.sk v úradných hodinách sídle správcu.
V Čadci, dňa 25. 01. 2017
Imrich Šimulák, správca

K002069
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SH TRADE, s.r.o., Košice
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rhodyho 14, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 712 673
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 1K/31/2012 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/31/2012
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť čiastkový rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty
JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu SH TRADE, s.r.o., Košice, so sídlom Rhodyho 14, 085 01 Bardejov,
IČO: 31 712 673, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 1K/31/2012 týmto v súlade s
ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené
z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty - súpisové zložky majetku č. 1 až 8 (súpis
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 82/2016 dňa 29.04.2016 pod č. K009857) a zároveň oznamuje svoj zámer
zostaviť čiastkový rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v uvedenom rozsahu.
V Košiciach, dňa 25.01.2017
JUDr. Ján Bodnár, správca

K002070
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Kapsdorferová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova ul. 2006/16, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/68/2016 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/68/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci úpadcu Monika Kapsdorferová, nar. 20.08.1967, trvale bytom Hurbanova ul. 2006/16, 052 01
Spišská Nová Ves, na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.
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Spišská Nová Ves, na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.
26K/68/2016-109, zo dňa 5.1.2017 v súlade s ustanovením § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení oznamujem, že do správcovského spisu č. 26K/68/2016 S1198 možno nahliadnuť
v pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 9:00 - 15:00 hod. v kancelárii správcu: Ing. Ján Korčmároš,
Holubyho 14, 040 01 Košice. Žiadosti o zápis do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno
posielať písomne na vyššie uvedenú adresu, telefonicky alebo faxom na č.: +42155-72 875 44.

K002071
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SH TRADE, s.r.o., Košice
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rhodyho 14, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 712 673
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 1K/31/2012 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/31/2012
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a o zámere zostaviť čiastkový rozvrh
výťažku z oddelenej podstaty
JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu SH TRADE, s.r.o., Košice, so sídlom Rhodyho 14, 085 01 Bardejov,
IČO: 31 712 673, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 1K/31/2012 týmto v súlade s
ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate veriteľa č. 24 - Všeobecná úverová banka, a.s.
(ďalej len „Oddelená podstata“), ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného
do Oddelenej podstaty - súpisové zložky majetku č. 1 až 101 (súpis zverejnený v Obchodnom vestníku č. 82/2016
dňa 29.04.2016 pod č. K009851 a doplnenie súpisu zverejnené v Obchodnom vestníku č. 17/2017 dňa 25.01.2017
pod č. K001720) a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť čiastkový rozvrh výťažku z Oddelenej podstaty
v uvedenom rozsahu.
V Košiciach, dňa 25.01.2017
JUDr. Ján Bodnár, správca

K002072
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Kapsdorferová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova ul. 2006/16, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/68/2016 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/68/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/ č. 1346/2000 z 29. mája
2000 o konkurznom konaní – Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/
No. 1346/2000 of 29th May 2000 on insolvency proceedings.
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu Monika Kapsdorferová, nar.
20.08.1967, trvale bytom Hurbanova ul. 2006/16, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 26K/68/2016-109 zo dňa 5.1.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok
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uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 26K/68/2016-109 zo dňa 5.1.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee
of the Monika Kapsdorferová, permanent address at Street Hurbanova 2006/16, 052 01 Spišská Nová Ves, date of
birth: 20.08.1967 (hereinafter only as ,,Bankrupt“) my duty is to inform that with the resolution of the District Court
Košice I no. 26K/68/2016-109 dated 5th of January 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupt´s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 8/2017 dňa 12.1.2017. Dňom
13.1.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Košice I was published on 12th of January 2017. Bankruptcy was declared on
13th of January 2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only as „BRA“ )
applies:
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the day of publishing
(delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the
Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy
(§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the
bankrupt from beginning of a restructuring proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on
restructuring of the bankrupt, the court declines the request on restructuring by a resolution (§ 23 sec. 2 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 – Ing. Ján Korčmároš, adresa kancelárie Holubyho 14, 040 01
Košice, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Košice I, Slovenská
republika (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci
po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – Ing. Ján Korčmároš, office address at
Holubyho 14, 040 01 Košice, the Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court – Okresný súd Košice I, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for
registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on
declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin) (Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together as published in the Commercial Report (Bulletin) after the delivery
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the general property, whose aim to put together as published in the Commercial Report (Bulletin) after the delivery
of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial Report (Bulletin) with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
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).
Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of
the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional
creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5
BRA).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right
the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
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).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; 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 orname 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).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
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Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
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).
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).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial Report (Bulletin) (Bulletin) (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken intoconsideration as application,
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his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken intoconsideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prerokovať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards thejudge to the
expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the mater and to decide, if in respect to his
relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their impartiality. The
court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be
stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the participant
submitting the objection learned about the reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections
of bias will not be taken into consideration; in this case the matter will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3
Civil process order).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
Ing. Ján Korčmároš

K002073
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DRIDO s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Clementisova 909/6, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 950 480
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: S 1485 31K/11/2010
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/10/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca so sídlom Záhradnícka 10, 94501 Komárno, úpadcu DRIDO, s. r. o.,
so sídlom Clementisova 909/6, 949 01 Nitra, IČO: 35 950 480, zverejňuje záväzný pokyn veriteľského
výboru: Veriteľský výbor bol uznášaniaschopný nakoľko per rollam hlasovali členovia veriteľského
výboru: Slovenská konsolidačná a. s. so sídlom v Bratislave VAŠA s. r. o., so sídlom v Novákoch
Nevyjadril sa v lehote člen veriteľského výboru: ČSOB Leasing, a. s., so sídlom v Bratislave Uznesenie:
Veriteľský výbor neudeľuje správkyni súhlas s vylúčením súpisovej zložky majetku, typ súpisovej
zložky – hnuteľné veci a udeľuje správcovi záväzný pokyn na speňažovanie súpisovej zložky majetku,
typ súpisovej zložky – hnuteľné veci, bližšie špecifikované v žiadosti, a to spôsobom podľa ustanovenia
§ 92 ods. 1 písm. d) alebo e) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Odporúčanie:
Slovenská konsolidačná a. s. odporúča správkyni konkurznej podstaty v prípade nezáujmu o majetok
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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Slovenská konsolidačná a. s. odporúča správkyni konkurznej podstaty v prípade nezáujmu o majetok
úpadcu odovzdať ho do zberných surovín. V prípade motorových vozidiel sa snažiť o odpredaj vozidiel
na náhradné diely, poprípade ich taktiež odovzdať do zberných surovín. JUDr. Ľubomíra Beňová,
správca
K002074
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LUXOR a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 226, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 327 123
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/40/2016S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/40/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu LUXOR a.s., Školská 226, 017 01 Považská Bystrica
IČO 36 327 123
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesto konania: Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta 8 - 10, Bratislava pracovisko Lazaretská 25, Bratislava
Dátum konania: 24.1.2017
Zoznam členov VV :
1) Predseda VV: Sociálna poisťovňa, Bratislava,
2) Člen VV: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. , pobočka Trenčín
3) člen VV: TB Trade - neprítomný
4) člen VV: Mesto Považská Bystrica-neprítomný
5) člen VV: I . Bieliková
Program:
1.Otvorenie
2. žiadosť veriteľského výboru o vyjadrenie správcu k preraďovaniu majetku zo všeobecnej podstaty do oddelenej
podstaty ako aj vyjadrenie sa k aktualizovanému súpisu majetku, prečo správca nevychádzal pri stanovení hodnoty
majetku aj zo znaleckého posudku z roku 2015
3. vyjadrenie k prevádzkovaniu podniku –číselné vyjadrenie k nákladom prevádzkovania podniku (mzdy, stráženie,
vykurovanie a iné) a oznámenie kedy boli vykonané úhrady z udržiavania majetku úpadcu
4. prerokovanie žiadosti správcu o uloženie pokynu zo dňa 29.12.2016
5. návrh na hlasovanie členov VV podľa § 38 ods. 3 ZKR
6. rôzne, záver
K bodu 1) Otvorenie:
Predseda VV otvoril schôdzu veriteľského výboru, ktorá bola zvolaná v súlade s ustanovením § 38 ZKR. Predseda
VV konštatuje že sa VV zúčastnili traja veritelia, teda konštatuje že schôdza veriteľského výboru je uznášania
schopná.
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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Predseda VV oboznámil členov veriteľského výboru s vyjadrením správcu na otázky predložené správcovi konkurzu
a sú založené v spise u predsedu VV .
K bodu 2) K žiadosti veriteľského výboru o vyjadrenie správcu k preraďovaniu majetku zo všeobecnej podstaty do
oddelenej podstaty ako aj vyjadrenie sa k aktualizovanému súpisu majetku, hodnoty majetku, prečo správca
nevychádzal zo znaleckého posudku z roku 2015 správca uvádza:
K bodu 3) Správca k prevádzkovaniu podniku – číselné vyjadrenie k nákladom prevádzkovania podniku (mzdy,
stráženie, vykurovanie a iné) a oznámenie kedy boli vykonané úhrady z udržiavania majetku úpadcu
K bodu 2 ) a 3) spolu:
Správkyňa konkurznej podstaty vychádzala pri stanovení hodnoty podniku z návrhu na vyhlásenie konkurzu (keď
dlžník prechádzal z reštrukturalizácie do konkurzu), z vyjadrenia úpadcu, ako aj z účtovnej hodnoty v hlavnej knihe,
pričom cena bola dokonca nadnesená, reálnu cenu účtuje trh, v prípade akýchkoľvek pochybností je možnosť
vypracovať znalecký posudok. Správkyňa konkurznej podstaty uviedla, že v súčasnosti prebieha konkurz za
súčasného prevádzkovania podniku, momentálne nemá žiadne neuhradené pohľadávky proti podstate, v súčasnosti
vykazujú zisk vo výške 2 809.54 za mesiac november 2016, mesiac december, január, február budú obdobné, majú
pripravené nové zmluvy, prebiehajú rokovania o cenových ponukách na nový rok. Do konca februára majú
zazmluvnenú pracovnú činnosť. O akejkoľvek strate je správkyňa povinná informovať veriteľov. Správkyňa
predpokladá, že o kúpu podniku ako celku aj so zamestnancami nebude na trhu problém, nakoľko v rámci regiónu
Považská Bystrica ide o jedinečného zamestnávateľa.
Správkyňa konkurznej podstaty navrhuje podnik speňažovať ako podnik, formou verejného ponukového konania,
pričom zostane zachovaná prevádzka a zachované pracovnoprávne vzťahy. V prípade speňažovania podniku
formou dražby by sa museli predávať jednotlivé nehnuteľnosti, pracovnoprávne vzťahy so zamestnancami by museli
byť rozviazané. Prítomní členovia VV trvajú na aktualizácií súpisovej hodnoty majetku – podniku zapísaného do
súpisu na základe vypracovaného nového znaleckého posudku pre účely tohto konkurzného konania. Správkyňa
konkurznej podstaty má k dispozícií vyjadrenie k cene nehnuteľnosti z realitnej kancelárie v hodnote 376 151,56
EUR. Ponukové konanie bude zverejnené okrem Obchodného vestníka aj v regionálnom periodiku, ako aj
elektronicky na všeobecne dostupnom portály realít, resp. www.bazos.sk a pod. Správkyňa konkurznej podstaty
zároveň osloví záujemcov, ktorí doteraz prejavili záujem o podnik, aby predložili svoju ponuku. Ako členovia VV
žiadame v žiadosti upraviť podmienky ponukového konania v časti - otváranie obálok pri ponukovom konaní
prebehne elektronickou formou, zachovaná zostáva možnosť odmietnuť neprimerane nízku alebo pochybnú
ponuku, ako alternatívne ostáva zachovaná možnosť dražby. Najnižšia ponuka musí predstavovať 100% súpisovej
hodnoty. Správca v deň skončenia lehoty otvorí obálky, ktoré v ten deň pošle elektronicky predsedovi VV, ktorý ich
zašle ďalším členom. Po vyjadrení členov VV bude vyhlásená víťazná ponuka, resp. odmietnuté všetky predložené
ponuky. Víťazný záujemca je povinný podpísať zmluvu o predaji podniku do 30 dní od oznámenia. Správkyňa
konkurznej podstaty sa s týmto stotožňuje a podmienky zapracuje do ponukového konania. Prítomní členovia VV
odporúčajú správcovi, aby dal vypracovať nový znalecký posudok na ocenenie hodnoty nehnuteľnosti.
K bodu 4 ) k predloženému návrhu na hlasovanie členov VV podľa § 38 ods. 3 ZKR teda perollam prítomní veritelia
nemajú pripomienky a prijímajú nasledovné uznesenie:
Návrh na uznesenie č. 1 členovia veriteľského výboru úpadcu LUXOR a.s., Školská 226, 017 01 Považská
Bystrica IČO: 36327123 súhlasia s hlasovaním perollam.
Za : 3
Proti 0
Zdržal sa .0
Uznesenie č. 1 bolo prijaté.
Predseda VV zaviazal správcu JUDr. Miroslavu Žitníkovú , aby
v Obchodnom vestníku.

zápisnicu zo zasadnutia VV zverejnila

Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru
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Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
ul. 29. Augusta 8-10
813 63 Bratislava
IČO: 30 807 484
zastúpená JUDr. Helena Nagyová

K002075
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PRO-BIO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 8, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 216 607
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/15/2016 S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/15/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Nataša Kučerová, správca úpadcu: úpadcu: PRO-BIO s.r.o., so sídlom Partizánska 8, 071 01 Michalovce,
IČO: 36 216 607, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 34 ods. 2 Zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii, zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 28.02.2017 o 10.00 hod. v kancelárii
správcu na adrese: Mlynárska č. 15, 040 01 Košice, 1. posch. č. dv. 25 s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania schôdze veriteľov
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Záver
Prezentácia veriteľov: od 9.30 do 10.00 hod. Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické
osoby aj výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace, zástupcovia veriteľov sa preukazujú plnou
mocou, resp. poverením na zastupovanie a výpisom z obchodného registra niestarším ako 3 mesiace.
V Košiciach, dňa 25.01.2017
JUDr. Nataša Kučerová, správca

K002076
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Kapsdorferová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova ul. 2006/16, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/68/2016 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/68/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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26K/68/2016
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Ján Korčmároš, správca podstaty
týmto
oznamuje a zároveň zverejňuje
číslo bankového účtu pre účely konkurzného konania č. 26K/68/2016, na ktorý možno skladať kauciu vo výške
350 eur, v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľom.
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive podľa § 32 ods. 2 z. č. 7/2005 v znení účinnom od 1. 1. 2012 (ďalej len ZKR).
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia, má popierajúci veriteľ
právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo účtu je: IBAN SK50 1100 0000 0026 1277 2107
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

K002077
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamila Kraliková v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 31, 056 01 Gelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1972
Obchodné meno správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Sídlo správcu:
Národná tr. 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30 K 40/2014 S 1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30 K 40/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Návrh konečného rozvrhu výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu::

Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 14 203,88 €

Celková suma pohľadávok proti podstate: 12 028,93 €

Na vydanie zabezpečenému veriteľovi: 2 174,95 €

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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Správca týmto v súlade s § 101, ods. 2 v spojení s § 98 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh konečného rozvrhu z majetku podliehajúceho konkurzu, pričom
určuje zástupcovi veriteľov lehotu 15 dní odo dňa zverejnenia návrhu konečného rozvrhu na jeho schválenie
prípadne na podanie odôvodnených námietok.

Správca zároveň poučuje nezabezpečených veriteľov o ich práve v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia návrhu
konečného rozvrhu požiadať zástupcu veriteľov, aby v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia návrhu konečného rozvrhu
podali odôvodnené námietky. Do návrhu konečného rozvrhu môžu veritelia nahliadať po predchádzajúcom
telefonickom ohlásení na tel. č. GSM: 0905 732 444 v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia návrhu každý pracovný
deň v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod.

V Košiciach, dňa 25. 1. 2016

7
JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA
komplementár

K002078
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Jenčo v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 72, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1971
Obchodné meno správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Sídlo správcu:
Národná tr. 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26 K 35/2016 S 1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26 K 35/2016
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

osobné motorové vozidlo zn. Kia Rio ( D ) zdvihový objem valcov 1 248 m3 s EČV: MI104CY

V Košiciach, dňa 25. 1. 2017

JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA
komplementár

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K002079
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Jenčo v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 72, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1971
Obchodné meno správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Sídlo správcu:
Národná tr. 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26 K 35/2016 S 1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26 K 35/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

·
·

zrážka zo mzdy za XI/2016 zo spoločnosti SODEXO s. r. o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava á 136,46 €
zrážka zo mzdy za XII/2016 zo spoločnosti SODEXO s. r. o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava á 193,68 €

V Košiciach, dňa 25. 1. 2017

JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA
komplementár

K002080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Jenčo v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 72, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1971
Obchodné meno správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Sídlo správcu:
Národná tr. 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26 K 35/2016 S 1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26 K 35/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie
·

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE – KONKURSVERWALTER MANIK k. s., Národná tr. 4, 040 01
Košice – správca Stanislava Jenča v konkurze, Okružná 72, 071 01 Michalovce, nar. 12. 10. 1971 týmto
oznamuje, že bol zostavený zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené
z výťažku zahrnutého do oddelenej i všeobecnej podstaty ako aj zámer zostaviť rozvrh z oddelenej aj
všeobecnej podstaty. Zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky
proti podstate.

V Košiciach, dňa 25. 1. 2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA
komplementár

V Košiciach, dňa 25. 1. 2017

JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA
komplementár

K002081
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TOURMALINE -SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská cesta 20, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 793 348
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Tonhauser, Ph.D.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/59/2016 S1266
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/59/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Peter Tonhauser, Ph.D. oznamuje, že do správcovského spisu vedeného vo veci úpadcu
TOURMALINE-SK, s.r.o. “v konkurze”, so sídlom Zvolenská cesta 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46793348, č.
k.: 4K/59/2016 je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, v
pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 09.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského
spisu, spolu s termínom nahliadnutia možno podať písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky 048/41 45 580
alebo faxom na čísle 048/41 45 581 alebo elektronickou poštou na adrese: tonhauser@tonhauser.eu.

K002082
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milo Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fatranská 3100/4, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lubomír Kadura
Sídlo správcu:
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/19/2014 S1317
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/19/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Mgr. Lubomír Kadura, správca úpadcu Martin Milo, nar. 15.8.1979, bytom Fatranská 3100/4, 010 08, konkurzné
konanie vedené Okresným súdom v Žiline, sp.zn.: 3K/19/2014, sp.zn. správcovského spisu: 3K/19/2014 S1317
týmto zverejňuje súpis majetku úpadcu. Jedná sa o zrážky Sociálnej poisťovne z dôchodku úpadcu:

Zrážka z dôchodku: 16,78 eur poukázaná na účet správy konkurznej podstaty
Zrážka z dôchodku: 8 x 9,92 eur = 79,36 € poukázaná na účet správy konkurznej podstaty
Zrážka z dôchodku: 9 x 10,49 eur = 94,41 € poukázaná na účet správy konkurznej podstaty

V Žiline 24.1.2017
Mgr. Lubomír Kadura
správca

K002083
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TOURMALINE - SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolennská cesta 20, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 793 348
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Tonhauser, Ph.D.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/59/2016 S1266
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/59/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Peter Tonhauser, Ph.D. správca úpadcu TOURMALINE-SK, s.r.o., Zvolenská cesta 20, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 46793348 Slovenská republika, v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť len do
uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo
čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku
proti podstate. Číslo účtu: 2623099587/1100 vedený v Tatra banke, a.s. Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok.

K002084
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erdélyiová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pšurnovice 147, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lubomír Kadura
Sídlo správcu:
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/10/2015 S1317
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/10/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Lubomír Kadura, správca úpadcu Adriana Erdélyiová, nar. 30.6.1970, bytom Pšurnovice 147, 014 01 Bytča,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Lubomír Kadura, správca úpadcu Adriana Erdélyiová, nar. 30.6.1970, bytom Pšurnovice 147, 014 01 Bytča,
konkurzné konanie vedené Okresným súdom v Žiline, sp.zn.: 2K 10/2015, sp.zn. správcovského spisu: 2K 10/2015
S1317 týmto zverejňuje doplnenie súpisu majetku úpadkyne o nasledovné položky.

Zrážka zo mzdy: 68,34 eur poukázaná na účet správy konkurznej podstaty
Zrážka zo mzdy: 63,34 eur poukázaná na účet správy konkurznej podstaty
Zrážka zo mzdy: 68,34 eur poukázaná na účet správy konkurznej podstaty
V Žiline 24.1.2017

Mgr. Lubomír Kadura
správca

K002085
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Greschner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerská 924/93, 958 03 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38K/58/2016 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/58/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

- zastavané plochy a nádvoria o výmere 414 m2 , Slovenská republika, Okres Partizánske, Obec Partizánske, k.ú.
Partizánske, LV č. 561, parc.č. 871, v podiele 1/1, Deň zápisu: 25.1.2017, majetok úpadcu
Súpisová hodnota: 20 700.-€, Mena EUR

- záhrady o výmere 492 m2, Slovenská republika, Okres Partizánske, Obec Partizánske, k.ú. Partizánske, LV č. 561,
parc.č. 872, v podiele 1/1, Deň zápisu: 25.1.2017, majetok úpadcu
Súpisová hodnota: 14 000.-€, Mena EUR

- rodinný dom so súp.č. 924 postavený na parc.č. 871, Slovenská republika, Okres Partizánske, Obec Partizánske,
k.ú. Partizánske, LV č. 561, v podiele 1/1, Deň zápisu: 25.1.2017, majetok úpadcu
Súpisová hodnota: 80 000.-€, Mena EUR

- Typ súpisovej položky: iná majetková hodnota, súpisová hodnota 663,88.-eur, deň zápisu 25.1.2017, majetok
úpadcu, Mena 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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Správca Mgr. Martin Hurtiš

K002086
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MaKs s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stanča 82, 076 16 Stanča 82
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 195 791
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/42/2014 S 791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/42/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová úpadcu : MaKs s.r.o., so sídlom Stanča 82, 076 16 Stanča, IČO :
36 195 791, týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok
pohľadávky nasledovného veriteľa, ktorého prihláška pohľadávok bola správcovi doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty:

Veriteľ:

Slovenská republika – Daňový úrad Košice

Sídlo:

Rozvojová 2, Košice, Slovenská republika

Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášok dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

525 319,38 eur
5
20.1.2017
neuplatnené
88 - 92
25.01.2017

JUDr.Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K002087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozáková Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kalinov 1292, 023 02 Krásno nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lubomír Kadura
Sídlo správcu:
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/11/2016 S1317
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/11/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Lubomír Kadura, správca dlžníka Veronika Kozáková, nar. 19.7.1990, bytom Kalinov 1292, 023 02 Krásno nad
Kysucou, konkurzné konanie vedené Okresným súdom v Žiline, sp.zn.: 3K/11/2016, sp.zn. správcovského spisu:
3K/11/2016 S1317 týmto zverejňuje súpis majetku úpadkyne.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zrážka zo mzdy: 282,45 eur poukázaná na účet správy konkurznej podstaty
Zrážka zo mzdy: 342,96 eur poukázaná na účet správy konkurznej podstaty
Zrážka zo mzdy: 359,71 eur poukázaná na účet správy konkurznej podstaty
Zrážka zo mzdy: 332,80 eur poukázaná na účet správy konkurznej podstaty
Zrážka zo mzdy: 328,98 eur poukázaná na účet správy konkurznej podstaty
Zrážka zo mzdy: 327,15 eur poukázaná na účet správy konkurznej podstaty
Zrážka zo mzdy: 238,04 eur poukázaná na účet správy konkurznej podstaty

Mgr. Lubomír Kadura
správca

K002088
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Piatka Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodice č. 42 42, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lubomír Kadura
Sídlo správcu:
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2015 S1317
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2015
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Mgr. Lubomír Kadura, správca úpadcu Miroslav Piatka, r.č. XXXXXX/XXXX, nar.: 24.7.1973, bytom Bodice 42, 031
01 Liptovský Mikuláš, podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Piatka – OBCHODNÁ ČINNOSŤ, IČO:
40002268, miesto podnikania: Bodice 42, 031 01 Liptovský Mikuláš, konkurzné konanie vedené Okresným súdom
v Žiline, sp.zn.: 4K/15/2015, sp.zn. správcovského spisu: 4K/15/2015 S1317 týmto zverejňuje doplnenie súpisu
majetku úpadcu o nasledovné položky:

Zrážka zo mzdy: 74,40 eur poukázaná na účet správy konkurznej podstaty
Zrážka zo mzdy: 120,34 eur poukázaná na účet správy konkurznej podstaty
Zrážka zo mzdy: 120,19 eur poukázaná na účet správy konkurznej podstaty
Zrážka zo mzdy: 122,91 eur poukázaná na účet správy konkurznej podstaty
Zrážka zo mzdy: 120,55 eur poukázaná na účet správy konkurznej podstaty

V Žiline 24.1.2017

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

K002089
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Donoval
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muškátová 612, 900 28 Zálesie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marian Mikuš
Sídlo správcu:
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/4/2016 S1363
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/4/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

V právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Donoval, nar. 07.04.1980, bytom Muškátová 612,
900 28 Zálesie (ďalej len „úpadca“), vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 8K/4/2016, správca
zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov v zmysle ust. § 101 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) a zároveň určuje lehotu 16
dní na jeho schválenie, pričom táto lehota začína plynúť dňom zverejnenia návrhu v Obchodnom vestníku.
Všeobecná časť
1. Všeobecne
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 04.08.2016 sp. zn. 8K/4/2016, ktoré bolo zverejnené v OV
156/2016 dňa 12.08.2016, bol na majetok úpadcu vyhlásený konkurz.

I. Zisťovanie a zabezpečovanie majetku, súpis majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu Úpadcu.

V súlade s ustavnovením § 73 ods. 5 ZKR správca počas celého konkurzu zabezpečoval zistenie, zaistenie
a spísanie majetku patriaceho Úpadcovi. Zistený majetok bol spísaný do súpisu všeobecnej konkurznej podstaty.

Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV 196/2016 dňa 12.10.2016 a oprava súpisu všeobecnej podstaty
bola zverejnená v OV 196/2016 dňa 28.11.2016. Do súpisu všeobecnej podstaty boli zahrnuté nasledovné položky:
pod poradovým číslom 1: Typ súpisnej položky majetku: peňažná hotovosť. Popis položky: nespotrebovaný
preddavok na náklady predbežného správcu. Súpisová hodnota majetku: 663,88 EUR.
pod poradovým číslom 2: Typ súpisnej položky majetku: peňažná hotovosť. Popis položky: hotovosť zložená
v úschove u advokáta Mgr. Ing. Mariána Galbavého, ako účelový dar. (Opravená) súpisová hodnota: 1.791,42 EUR.
Do súpisu oddelenej podstaty neboli zahrnuté žiadne nehnuteľnosti.
Úpadca nevlastní žiadne cenné papiere ani hnuteľné veci.
II. Odporovacie právne úkony
Správca nezistil žiadne odporovacie právne úkony vykonané Úpadcom.
III. Prihlášky pohľadávok, zisťovanie a popieranie prihlásených pohľadávok
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V konkurze na majetok Úpadcu bolo v zákonnej 45- dňovej lehote prihlásených celkovo 3 pohľadávky 2
nezabezpečených veriteľov v celkovej sume 9.086,18 EUR.
V zmysle § 32 ods.1 ZKR prihlásené pohľadávky správca s odbornou starostlivosťou preskúmal.
Celková suma prihlásených a zistených pohľadávok, ktoré sa budú uspokojovať zo všeobecnej podstaty je teda
9.086,18 EUR.
IV. Speňažovanie
Správca pri skúmaní majetku nezistil žiaden iný ako horeuvedený zistený hnuteľný a nehnuteľný majetok patriaci do
všeobecnej podstaty.
Ku dňu predloženia návrhu konečného rozvrhu výťažku správca neeviduje žiadne spory o určenie popretých
pohľadávok ani žiadne iné prebiehajúce konania týkajúce sa majetku úpadcu.
Príjmy
Účelový dar - hotovosť

1 791,42 €

Nevyčerpaná časť preddavku na odmenu a výdavky predbežného SKP (§ 11 ods. 1 a 3 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.)

663,88 €

Spolu

2 455,30 €

V. Výťažok
Konkurznú podstatu konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 8K/4/2016 tvorí
všeobecná podstata. Správca konštatuje, že všeobecnú podstatu tvorí výťažok v celkovej sume 2.455,30 EUR.
VI. Pohľadávky proti podstate a odmena správcu
Správca konštatuje, že v konkurze boli uplatnené pohľadávky proti všeobecnej podstate spolu v celkovej hodnote
890,46 EUR, z toho pohľávky proti podstate vo výške 11,15 EUR boli priebežne správcom uhradené,
neuhradené pohľadávky proti všeobecnej podstate predstavujú celkovú sumu vo výške 879,31 EUR. Žiaden
výdavok nebol spätý osobitne s určitou súpisovou zložkou, preto boli pohľadávky proti podstate rozpočítané bez
rozdielu na všetky súpisové zložky majetku.
V ďalšom je potrebné spomenúť, že predmetná suma pohľadávok proti podstate zahŕňa aj budúce predpokladané
nevyhnutné náklady spojené so správou majetku do predpokladaného ukončenia konkurzu súvisiacich
a administratívou konkurzu vrátane súdneho poplatku vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu
výťažku v zmysle sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb.o súdnych poplatkoch. Tieto pohľadávky sa
uspokoja tak, že najprv sa uspokoja pohľadávky správcu, súdny poplatok a potom ďalšie pohľadávky.
Pohľadávky proti podstate
Spisová
Dátum
Úpadca
zn.

Veriteľ
príjemca

-

Suma Účel

Stav

8K/4/2016

Ján
Donoval

správca

165,97 Odmena a výdavky predbežného SKP (§ 11 ods. 1 a 3 vyhlášky č.
neuspokojené
€
665/2005 Z.z.)

26.8.2016 8K/4/2016

Ján
Donoval

správca

1,55 € poštovné (potvrdenie o zapísaní pohľ.Soc.poisťovne

uspokojené

13.9.2016 8K/4/2016

Ján
Donoval

správca

1,55 € poštovne (výzva na poskytnutie súčinnosti Donoval Ján)

uspokojené

22.9.2016 8K/4/2016

Ján
Donoval

správca

1,55 € poštovné (potvrdenie o zapísaní pohľ.Vlokswagen)

uspokojené
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30.9.2016 8K/4/2016

Ján
Donoval

správca

1,55 € poštovné (III.správa správcu konk.podstaty)

uspokojené

28.4.2016 8K/4/2016

Ján
Donoval

správca

1,55 € poštovné (Výzva na poskyt.súčinnosti Fercam.s.r.o)

uspokojené

20.10.2016 8K/4/2016

Ján
Donoval

správca

3,40 € poštovné (Výzva na poskyt.súčinnosti 2 Ján Donoval)

uspokojené

8K/4/2016

Ján
Donoval

správca

663,88 Paušálna odmena SKP do prvej schôdze (§ 12 ods. 1 vyhlášky č.
neuspokojené
€
665/2005 Z.z.)

8K/4/2016

Ján
Donoval

správca

24,55 € Odmena SKP z výťažku (§ 13 ods. 1 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.)

8K/4/2016

Ján
Donoval

Okresný
Bratislava

8K/4/2016

Ján
Donoval

správca

súd

neuspokojené

4,91 €

Súdny poplatok v zmysle položky 5 sadzobníka o súdnych
neuspokojené
poplatkoch - zákon č.71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch

20,00 €

Budúce výdavky súvisiace s preposielaním sumy uspokojenia
neuspokojené
jednotlivých veriteľov

890,46
€

Spolu

Rozvrhová časť
I.

Rozvrh – rozdelenie výťažku veriteľom

Návrh rozdelenia konečného speňaženia majetku úpadcu vychádza z nasledujúcich skutočností:
·
·
·

Celkový výťažok získaný speňažovaním majetku úpadcu predstavuje sumu 2.455,30 EUR.
Pohľadávky proti podstate vrátane odmeny správcu a nákladov konkurzu predstavujú spolu sumu 890,46
EUR.
K uspokojovaniu veriteľov ostal výťažok zo speňažovania majetku úpadcu vo výške 1.564,84 EUR.

Suma
prihlásenej Suma zistenej pohľadávky
pohľadávky
podriadených pohľadávok)

Veriteľ

Sociálna
8-10,Bratislava

poisťovňa,Ul.29.augusta

Sociálna
8-10,Bratislava

poisťovňa,Ul.29.augusta

(bez

sumy Čistá
výška
uspokojenia

348,60 €

348,60 €

60,04 €

348,56 €

348,56 €

60,03 €
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8 389,02 €

8 389,02 €

1 444,77 €

9 086,18 €

9 086,18 €

1 564,84 €

V rámci konečného rozvrhu výťažku budú prihlásené a zistené pohľadávky konkurzných veriteľov uspokojované
v rovnakom pomere na úrovni 17,22 %.

Ing. Marian Mikuš
správca konkurznej podstaty
úpadcu Ján Donoval

K002090
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nikoleta Pálovicsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikova 4, 946 51 Nesvady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1992
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/58/2016 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/58/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, správca úpadcu – Nikoleta
Pálovicsová, nar. 17.11.1992, bytom Palárikova 4, 946 51 Nesvady, oznamuje, že do príslušného správcovského
spisu je možné nahliadať v hore uvedenej kancelárii správcu, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín
(pondelok – piatok: od 09:00 do 12:00 a od 13:30 do 16:30). Je potrebné dohodnúť si termín vopred na tel. č.
02/5949 0650 alebo e-mailom: mbizon@bizon.sk.
V Nitre dňa 25.01.2017
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K002091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nikoleta Pálovicsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikova 4, 946 51 Nesvady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1992
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/58/2016 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/58/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, správca úpadcu – Nikoleta
Pálovicsová, nar. 17.11.1992, bytom Palárikova 4, 946 51 Nesvady, oznamuje účastníkom konania číslo účtu pre
účely popretia prihlásenej pohľadávky, na ktorý možno skladať kauciu podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) ZKR.
Účet je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK24 1111
0000 0013 7530 7003.
V Nitre dňa 25.01.2017
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K002092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: High-Tech-Marketing SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 337 643
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/44/2012 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/44/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu: High-Tech-Marketing SK s.r.o., so sídlom
Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava, IČO: 31 337 643, týmto oznamuje, že v súlade s ust. § 34 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii, zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 14.02.2017 o 10:00 hod. v
kancelárii správcu na adrese: Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze.
2. Voľba zástupcu veriteľov.
3. Záver.
Prezencia veriteľov začne o 9:45 hod. Pri prezencii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj
výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace, zástupca veriteľa plnou mocou, resp. poverením na
zastupovanie.
V Bratislave, dňa 24.01.2017
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K002093
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Bielik - REX
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ducové 169, 922 21 Ducové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 473 689
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Kresl
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/30/2016 S 1585
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/30/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
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JUDr. Eva Kresl, správca S 1585 so sídlom kancelárie: Pekárska 11, 917 01 Trnava, ako správca úpadcu Martin
Bielik – REX, 922 21 Ducové 169, IČO: 37 473 689, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod
sp. zn. 23K/30/2016, zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 10.03.2017 o 10.00 hodine v sídle
kancelárie správcu s nasledovným programom:
1. Prezentácia
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Záver
Pri prezentácií veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra, zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľov a doklad totožnosti .
JUDr. Eva Kresl, správca

K002094
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miroslav Gažo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B. Němcovej 1710/8, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szabóová
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/28/2014 S 1525
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/28/2014
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Na základe žiadosti o zápis poznámky do súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu Ing. Miroslav Gažo o
nárokoch Ing. Evy Gažovej k nižšie špecifikovanej pohľadávke:
Peňažná pohľadávka 4.278.966,71 EUR voči spoločnosti BEZ MOTORY LIMITED, ktorá sa premenovala na
spoločnosť TOLTEC LIMITED, so sídlom Athinodorou 3, Dasoupoli, Strovolos, P.C.2025, Nicosia, Cyprus,
registračné číslo: HE 155738, zapisaná na Ministerstve obchodu, priemyslu cestovného ruchu, Oddelenie registra
spoločnosti a Uradný konkurzný správca, Nicosia, Cyprus.
Súpisová hodnota: 4.278.966,71 EUR
V zmysle § 78 ods.1 Z.K.R. vyznačujeme u predmetnej pohľadávky poznámku nasledovne:
Poznámka: sporný zápis
Dôvod sporného zápisu:
konanie o vyporiadanie BSM vedené na Okresnom súde Levice pod spis.zn. 9C/888/2015. Pochybnosti sporného
zápisu svedčia v prospech manželky úpadcu Ing. Evy Gažovej, trvale bytom B. Němcovej 1710/8, 934 01 Levice.

K002095
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Kirková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Němcovej 954/29, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Denisa Pejchalová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/5/2016 S1656
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Okresný súd Banská Bystrica
2K/5/2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Denisa Pejchalová, so sídlom kancelárie: Nám SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
úpadcu: Alena Kirková, nar. 12. apríla 1955, bytom Boženy Němcovej 954/29, 990 01 Veľký Krtíš, oznamuje, že
v súlade s § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 23. februára 2017 (štvrtok) o 10:00 hod v zasadačke
advokátskej kancelárií BUŽEK & TEREM advokáti s.r.o. nachádzajúcej sa na 1. poschodí na adrese
Mariánska 12, 811 08 Bratislava.
Prezentácia účastníkov sa začne o 9:30 hod.

Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze veriteľov;
2. Správa správcu o jeho doterajšej činnosti a o stave konkurzu;
3. Voľba zástupcu veriteľov podľa §107 ods. 2 ZKR;
5. Rôzne;
6. Záver.

V zmysle §35 ZKR má právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Pri prezentácii
veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace a doklad
totožnosti, zástupcovia veriteľov predložia originál plnej moci alebo poverenia na zastupovanie a doklad totožnosti.

V Banskej Bystrici, dňa 25. januára 2017

JUDr. Denisa Pejchalová, správca

K002096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Bečvářová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Leváre 277, 908 74 Malé Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/23/2015 S1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/23/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu Renáta Bečvářová, nar. 15.07.1965, bytom Malé Leváre 277, 908 74 Malé
Leváre, ustanovený uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 6. júla 2015 (OV 132/2015 zo dňa 13. júla
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Leváre, ustanovený uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 6. júla 2015 (OV 132/2015 zo dňa 13. júla
2015) týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
nasledovne:
24. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac október 2016 v sume 633,84 €, súpisová hodnota 633,84 €
25. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac november 2016 v sume 361,68 €, súpisová hodnota 361,68 €
26. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac december 2016 v sume 594,96 €, súpisová hodnota 594,96 €
JUDr. Michal Mišík, správca

K002097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Káplócky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčianska 3203/20, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 257 766
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/31/2016 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/31/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Vec: Výpis z evidencie pohľadávok proti oddelenej podstate v konkurznej veci vedenej pod č.
6K/31/2016 a
Oznam správcu konkurznej podstaty o zámere zostaviť konečný rozvrh z oddelenej podstaty

Mgr. Marek Piršel - správca konkurznej podstaty úpadcu: Peter Káplócky, nar.: 05.02.1978, trvale bytom:
Topoľčianska 3203/20, 851 01 Bratislava - Petržalka, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Káplócky, IČO:
41 257 766, s miestom podnikania: Topoľčianska 3203/20, 851 01 Bratislava - Petržalka (ďalej len „Úpadca“), v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 6K/31/2016, týmto oznamuje, že v súlade
s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zostavil zoznam pohľadávok proti
oddelenej podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej
podstaty, a to konkrétne:

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

1
5.000
5.000

Zabezpečovacie právo
(druh,
poradie,
zabezpečená
Druh: zabezpečovací prevod práva, prvé v poradí, zabezpečená pohľadávka vzniknutá zo Zmluvy a
pohľadávka,
veriteľ, zabezpečená
Zmluvy o zabezpečení č. 120142966 zo dňa 16.05.2014, veriteľ: Consumer Finance Holding, a.s.,
suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz
IČO: 35 923 130, so sídlom: Hlavné nám. 12, 060 01 Kežmarok, zabezpečená suma: 11.979,- €,
na zápis v zozname pohľadávok)
právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zmluva a zmluva o zabezpečení č. 120142966 zo
dňa 16.05.2014, pohľadávka zapísaná v Zozname pohľadávok pod č. 3
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
1/1
Deň a dôvod zapísania do súpisu
30.08.2016, majetok patriaci Úpadcovi
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo) Motorové vozidlo ŠKODA Superb Combi
Adresa miesta, kde sa nachádza
Čakany 62, 930 40 Čakany

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

Správca zároveň týmto oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku
zaradeného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa.

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.

Mgr. Marek Piršel - správca

K002098
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dlouhý Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Slavkov 17, 059 91 Veľký Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/56/2015 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/56/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

I.
Všeobecná časť

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn. 1K/56/2015 zo dňa 9. júla 2015 rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka Miroslav Dlouhý, nar. 15. 03. 1974, bytom 059 91 Veľký Slavkov č. 17 a ustanovil do funkcie správcu Mgr.
Ing. Vladimíra Ledeckého, so sídlom Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad (ďalej len „správca“) Uznesenie
o vyhlásení konkurzu bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 135/2015 zo dňa 16. 07.2015, číslo zverejnenia
K015969.

V súlade s ustanovením § 73 ods. 5 ZKR správca počas celého konkurzu zabezpečoval zistenie, zaistenie a
spísanie majetku patriaceho Úpadcovi. Zistený majetok bol spísaný do súpisu všeobecnej podstaty. Majetok
všeobecnej podstaty tvorili:

Položka

Popis

Súpisová hodnota v Eur
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1.

hotovosť

2. – 12.,14.

príjmy úpadcu TPP

1 660,777,03

13.

Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predb. správcu

663,88

Správca pri skúmaní majetku nezistil žiaden iný ako horeuvedený hnuteľný ani nehnuteľný majetok patriaci do
všeobecnej podstaty. Suma zisteného majetku predstavuje aj výťažok z konkurzu v celkovej výške 3 100,91 Eur.

Do dňa vypracovania návrhu konečného rozvrhu nezabezpečených veriteľov (ďalej len „návrh“) bolo prihlásených
20 pohľadávok deviatimi veriteľmi. Celková suma prihlásených pohľadávok predstavuje 38 176,18 Eur. Správca po
preskúmaní prihlásených pohľadávok poprel pohľadávky v sume 12 928,05 Eur. Jedna prihláška pohľadávky
v sume 450,- Eur bola doručená správcovi po zverejnení zámeru zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených
veriteľov a táto pohľadávka už nemôže byť uspokojená.

Por.č. Veriteľ

Obec

Zabezpečená

1

BL Telecom debt, s.r.o.

Bratislava

nie

Prihlásená suma
602,14

Zistená suma
602,14

2

Credium Slovakia, a.s.

Bratislava

nie

3 084,24

3 084,24

3.

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

Bratislava

nie

12 980,61

1 579,73

4.

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Bratislava

nie

556,20

5.

Igor Škrovina

Poprad

nie

6 745,48

6 745,48

6.

Lukrécia Dlouhá

Nová Lesná

nie

4 833,00

4 383,00

7.

POHOTOVOSŤ, s.r.o.

Bratislava

nie

567,56

353,93

8.

Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave

Bratislava

nie

1 402,00

1 402,00

9.

Štefan Holub

Gánovce - Filice

nie

7 404,95

6 647,61

-

Celková suma zistených pohľadávok, ktoré sa budú uspokojovať zo všeobecnej podstaty je 24 798,13 Eur.

Počas konkurzu bolo vedené konanie o určenie popretej pohľadávky pred Okresným súdom v Prešov, sp. zn.
4Cbi/2/2015. Konanie bolo zastavané z dôvodu späťvzatia žaloby uznesením zo dňa 4. októbra 2016, doručené
správcovi dňa 14. 11. 2016.

Ku dňu predloženia návrhu konečného rozvrhu výťažku správca neeviduje žiadne spory o určenie popretých
pohľadávok ani žiadne iné prebiehajúce konania týkajúce sa majetku úpadcu.

Správca konštatuje, že v konkurze boli uplatnené pohľadávky proti všeobecnej podstate spolu v celkovej hodnote
930,23 Eur, z toho pohľadávky proti podstate vo výške 728,40 Eur boli priebežne správcom uhradené. Neuhradené
pohľadávky proti všeobecnej podstate prestavujú celkovú sumu vo výške 201,83 Eur.

Pohľadávka

poznámka

Čiastka

Uhradené

Nedoplatok
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a) odmena zo speňaženia

odmena z položky č. 1

16,60

-

16,60

správca

a) odmena zo speňaženia

odmena z položky č. 13

33,19

-

33,19

správca

a) odmena zo speňaženia

odmena z položky č. 2-12, 14

112,44

-

112,44

správca

a) paušálna odmena správcu

663,88

663,88

-

správca

c) náklady na vedenie spisu, poštovné

54,60

15,00

39,60

správca

c) poplatky bankové

49,52

49,52

-

ČSOB

Správca zverejnil oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo
všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 240/2016 zo dňa 15. 12. 2016, číslo zverejnenia K028358.
V zákonnej lehote žiaden z veriteľov neuplatnil námietku týkajúcu sa pohľadávok proti podstate.

Predmetná suma pohľadávok proti podstate nezahŕňa budúce predpokladané nevyhnutné výdavky vo výške 50,Eur spojené s vedením konkurzného konania do predpokladaného ukončenia konkurzu súvisiacich s
administratívou konkurzu.

Predmetná suma pohľadávok nezahŕňa súdny poplatok vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného
rozvrhu výťažku v zmysle sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, ktorý
predstavuje 6,20 Eur.

Výťažok dosiahol 3 100,91 Eur a o odpočítaní pohľadávok proti podstate vo výške 930,23 Eur, budúcich
predpokladaných nevyhnutných výdavkov vo výške 50,- Eur a súdneho poplatku vo výške 6,20 Eur je suma určená
na uspokojenie veriteľov / čistý výťažok: 2 114,48 EUR.

II.
Rozvrhová časť

Čistý výťažok určený na uspokojenie veriteľov predstavuje 2 114,48 Eur, čo k pomeru celkovej sume zistených
prihlásených pohľadávok vo výške 24 798,13 Eur predstavuje uspokojenie 8,53 %.

P.č.

Zistená suma

Uspokojenie

v EUR

v EUR

v%

Veriteľ

1.

BL Telecom debt, s.r.o.

602,14

51,34

8,53 %

2.

Credium Slovakia, a.s.

3 084,24

262,99

8,53 %
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3.

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

1 579,73

134,70

8,53 %

4.

Igor Škrovina

6 745,48

575,17

8,53 %

5.

Lukrécia Dlouhá

4 383,00

373,73

8,53 %

6.

POHOTOVOSŤ, s.r.o.

353,93

30,18

8,53 %

7.

Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave

1 402,00

119,55

8,53 %

8.

Štefan Holub

6 647,61

566,83

8,53 %

SPOLU

24 798,13

2 114,48

8,53 %

III.

Správca týmto v súlade s § 101 ods. 1 ZKR predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov, ktorý zverejní v Obchodnom vestníku a stanovuje lehotu 15 dní na schválenie návrhu rozvrhu od
zverejnenia návrhu rozvrhu v Obchodnom vestníku. Správca rovnako tento návrh pred jeho zverejnením doručí
veriteľovi Credium Slovakia, a.s., ktorý vykonáva pôsobnosť zástupcu veriteľov.

Správca žiada veriteľov, aby oznámili číslo bankového účtu a variabilný symbol k uskutočneniu úhrady výťažku,
ktorý bude ponížený o poplatok za bezhotovostnú platobnú operáciu.

K002099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Jožiov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 2137/43, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/67/2014 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/67/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 05.01.2015, sp.zn.: 31K/67/2014, ktoré bolo uverejnené v OV č.
7/2015 dňa 13.01.2015 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Marek Jožiov, narodený
18.05.1972, bytom: Komenského 2137/43, 075 01 Trebišov a ustanovil správcu podstaty: JUDr. Anitu Krčovú, so
sídlom kancelárie Thurzová č. 6, Košice, zn. správcu S1281.
Správca zostaví podľa § 97 ZKR rozvrh z oddelenej podstaty po speňažení majetku oddelenej podstaty. Správca
zostavil zoznam pohľadávok proti podstate podľa § 96 ods. 2 ZKR pred zostavením rozvrhu.

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

85

Obchodný vestník 20/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.01.2017

V konkurznom konaní nie sú vedené žiadne spory o určenie pohľadávok alebo spory, ktorými by bol dotknutý
majetok podliehajúci konkurzu, ktorý by mal brániť zostaveniu rozvrhu z oddelenej podstaty alebo pri ktorom by mali
byť uschované výťažky na sporné pohľadávky.
V Obchodnom vestníku č. 230/16 zo dňa 01.12.2016 bol uverejnený zámer zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty. Po
uplynutí lehoty na námietky správca vyhotovil nasledujúci návrh konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty:
Popis speňaženia majetku úpadcu
Úpadca bol ku dňu vyhlásenia konkurzu vlastníkom hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý bol zapísaný
v Obchodnom vestníku č. 44/2015 zo dňa 05.03.2015.
Správca uzatvoril s manželkou úpadcu Miriam Jožiovou dohodu o vyporiadaní BSM, na základe ktorej súhlasila
manželka úpadcu, aby bol byt č. 120 na 4. poschodí domu na Komenského 43 v Trebišove vo výlučnom vlastníctve
úpadcu spolu s hnuteľnými vecami nachádzajúcimi sa v predmetnom byte. Dohoda o vyporiadaní BSM bola
schválená zmierom na Okresnom súde v Trebišove, č.k.: 9C/181/2015. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť
26.04.2016.
Zabezpečený veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s. uložila správcovi záväzným pokynom speňažovanie nehnuteľného
majetku formou dražby a zabezpečený veriteľ ako aj zástupca veriteľov súhlasili, aby súčasťou speňažovania bol aj
hnuteľný majetok. Nehnuteľný a hnuteľný majetok boli vydražené v druhom kole za sumu 36.000 €. Súpisová
hodnota nehnuteľného majetku bola: 35.500 € a hnuteľných vecí bola 200 €. Výťažok dražby bol vyšší ako zapísaná
súpisová hodnota.
Správca vykonával úpadcovi zrážky zo mzdy a z výsluhového dôchodku. Na správcovský účet bola zaslaná aj
nevyčerpaná časť preddavku vo výške 663,88 €.
V tabuľke č. 1 a 2, ktoré sú v prílohe k tomuto listu sú uvedené všetky príjmy zo speňažovania s detailom popisu
jednotlivých súm ako aj detailné popisy pohľadávok proti podstate týkajúce sa uvedenej podstaty.
V tabuľke č. 3 sú uvedené celkové príjmy zo speňaženia podľa účelu
Speňažovanie

€

Zrážky zo mzdy a dôchodku

6 812,56 €

nevyčerpaný preddavok

663,88 €

predaj nehn.a hnut.majetku spolu

36 000,00 €

Spolu

43 476,44 €

V tabuľke č. 4 sú uvedené pohľadávky proti podstate týkajúce sa oddelenej podstaty.
Pohľadávky proti podstate
Veriteľ

Suma

Dražobník

Právny dôvod vzniku

2 579,30 €

náklady a odmena dražby

VÚB

75,18 €

pomerná časť poplatkov za vedenie účtu

SPP

81,89 €

neuhradený plyn byt

VSE

78,84 €

neuhradená energia byt

Správca

120,98 €

cestovné, poštovné, notár

Správca

4 364,68 €

odmena zo speňažovania

Správca

549,72 €

OS KE I

72,00 €

SPOLU

7 922,59 €

pomerná časť paušálnej odmeny
súdny poplatok

V tabuľke č. 5 sú uvedené náklady speňažovania, ktoré boli odpočítané od speňaženej sumy pre účely výpočtu
odmenu správcu zo speňaženia.
náklady a odmena dražby

2579,3
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overenie podpisu

5,26

overenie podpisu

5,26

cestovné

111,04

SPOLU

2700,86

V tabuľke č. 6 je uvedená odmena správcu týkajúca sa oddelenej podstaty
Predaný majetok

Byt

Výška speňaženia v Eur

36 000,00 €

Hodnota po odpočítaní nákladov speňaženia

33 299,14 €

Vyhláška 665/2005 - §20

Hranica

Perc.

a) zo sumy výťažku do

33,19 €

16%

5,31

b) zo sumy výťažku nad

33,19 €

15%

44,81

c) zo sumy výťažku nad

331,94 €

14%

418,24

d) zo sumy výťažku nad

3 319,39 €

13%

3 883,69

e) zo sumy výťažku nad

33 193,92 €

12%

12,63

Odmena zo speňaženia

4 364,68 €

Odmena bola násobená koeficientom 1, pretože výťažok po odpočítaní nákladov speňaženia bol vyšší ako súpisová
hodnota majetku.
V tabuľke č. 6 je uvedená výška speňaženého majetku, výška pohľadávok proti podstate, a výťažok určený pre
rozdelenie v oddelenej podstate.
Výťažok pre oddelenú podstatu
Speňažená suma

36 000,00 €

Náklady

7 922,59 €

Výťažok

28 077,41 €

NÁVRH ROZVRHU VÝŤAŽKU Z ODDELENEJ PODSTATY
Po odpočítaní všetkých pohľadávok proti podstate je v oddelenej podstate čistý výťažok vo výške 28.077,41 €.
ROZVRH
Veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s., sídlo: Tomášikova č. 48, Bratislava, IČO: 00151653 si prihlásila zabezpečenú
pohľadávku v celkovej výške 35.035,79 €.
Zabezpečený veriteľ bude uspokojený vo výške 28.077,41 €.
Poučenie:
Správca určuje lehotu na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty 15 dní od jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Príloha
Tabuľka č. 1

Od koho

Suma v €

Popis príjmovej časti

Dátum úhrady

OV

Mesto Trebišov

76,00 €

Zrážka zo mzdy

6.2.2015

44/15

Mesto Trebišov

76,00 €

Zrážka zo mzdy

6.3.2015

49/15

Ministerstvo vnútra SR

109,85 €

zrážka z výsluhového dôchodku

12.3.2015

56/15
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Ministerstvo vnútra SR

109,85 €

zrážka z výsluhového dôchodku

12.3.2015

56/15

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 03/15

7.4.2015

72/15

Ministerstvo vnútra SR

10,20 €

zrážka z výsluhového dôchodku 03/15

14.4.2015

82/15

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 04/15

6.5.2016

95/15

Ministerstvo vnútra SR

10,20 €

zrážka z výsluhového dôchodku 04/15

14.5.2015

95/15

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 05/15

5.6.2015

120/15

Ministerstvo vnútra SR

10,20 €

zrážka z výsluhového dôchodku 05/15

12.6.2015

120/15

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 06/15

7.7.2015

148/15

Ministerstvo vnútra SR

10,96 €

zrážka z výsluhového dôchodku 06/15

14.7.2015

148/15

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 07/15

6.8.2015

165/15

Ministerstvo vnútra SR

10,96 €

zrážka z výsluhového dôchodku 07/15

13.8.2015

165/15

OS KE I

663,88 €

nespotrebovaná časť preddavku

13.8.2015

165/15

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 08/15

7.9.2015

200/15

Ministerstvo vnútra SR

10,96 €

zrážka z výsluhového dôchodku 08/15

11.9.2015

200/15

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 09/15

7.10.2015

200/15

Ministerstvo vnútra SR

10,96 €

zrážka z výsluhového dôchodku 09/15

14.10.2015

240/15

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 10/15

5.11.2015

240/15

Ministerstvo vnútra SR

10,96 €

zrážka z výsluhového dôchodku 10/15

12.11.2015

240/15

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 11/15

7.12.2015

240/15

Ministerstvo vnútra SR

10,96 €

zrážka z výsluhového dôchodku 11/15

14.12.2015

240/15

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 12/15

7.1.2016

240/15

Ministerstvo vnútra SR

10,96 €

zrážka z výsluhového dôchodku 12/15

14.1.2016

240/15

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 01/16

5.2.2016

27/16

Ministerstvo vnútra SR

10,96 €

zrážka z výsluhového dôchodku 01/16

12.2.2016

27/16

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 02/16

7.3.2016

27/16

Ministerstvo vnútra SR

10,96 €

zrážka z výsluhového dôchodku 02/16

14.3.2016

27/16

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 03/16

7.4.2016

70/16

Ministerstvo vnútra SR

10,96 €

zrážka z výsluhového dôchodku 03/16

14.4.2016

70/16

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 04/16

5.5.2016

70/16

Ministerstvo vnútra SR

10,96 €

zrážka z výsluhového dôchodku 04/16

12.5.2016

70/16

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 05/16

7.6.2016

95/16

Ministerstvo vnútra SR

10,96 €

zrážka z výsluhového dôchodku 05/16

14.6.2016

95/16

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 06/16

7.7.2016

118/16

Ministerstvo vnútra SR

10,96 €

zrážka z výsluhového dôchodku 06/16

14.7.2016

118/16

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 07/16

5.8.2016

144/16

Ministerstvo vnútra SR

10,96 €

zrážka z výsluhového dôchodku 07/16

12.8.2016

144/16

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 08/16

7.9.2016

200/16

Ministerstvo vnútra SR

10,96 €

zrážka z výsluhového dôchodku 08/16

13.9.2016

200/16

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 09/16

6.10.2016

200/16

Ministerstvo vnútra SR

10,96 €

zrážka z výsluhového dôchodku 09/16

13.10.2016

200/16

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 10/16

7.11.2016

200/16

Ministerstvo vnútra SR

10,96 €

zrážka z výsluhového dôchodku 10/16

14.11.2016

200/16

Dražobník

100,00 €

Kuchynská linka

5.3.2015

44/15

Dražobník

30,00 €

Skriňa v detskej izbe

5.3.2015

44/15

Dražobník

20,00 €

posteľ

5.3.2015

44/15

Dražobník

50,00 €

Trojdielna skriňa

5.3.2015

44/15

Dražobník

35 500,00 €

4 izbový byt v Trebišove

5.3.2015

44/15

Dražobník

300,00 €

výťažok z dražby k bytu

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 11/16

Ministerstvo vnútra SR

10,96 €

zrážka z výsluhového dôchodku 11/16
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Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 12/16

Ministerstvo vnútra SR

10,96 €

zrážka z výsluhového dôchodku 12/16

SPOLU

43 476,44 €

Deň vydania: 30.01.2017

Speňažovanie

€

Zrážky zo mzdy a dôchodku

6 812,56 €

nevyčerpaný preddavok

663,88 €

predaj nehn.a hnut.majetku

36 000,00 €

Spolu

43 476,44 €

Tabuľka č. 2

Deň vzniku

suma v €

Popis pohľadávky

Úhrada

Veriteľ

14.1.2015

1,15 €

poštovné

neuhradené

správca

19.1.2015

5,75 €

poštovné

neuhradené

správca

22.1.2015

10,00 €

vklad na účet

neuhradené

správca

30.1.2015

0,06 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

30.1.2015

4,50 €

vedenie účtu

uhradené

VÚB, a.s.

30.1.2015

0,45 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

17.2.2015

28,04 €

cestovné TV

neuhradené

správca

27.2.2015

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

27.2.2015

0,22 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

3.3.2015

2,56 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

6.3.2015

1,60 €

poštovné

neuhradené

správca

10.3.2015

1,30 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

17.3.2015

1,15 €

poštovné

neuhradené

správca

31.3.2015

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

1.4.2015

1,20 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

30.4.2015

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

29.5.2015

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

30.6.2015

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

31.7.2015

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

31.8.2015

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

30.9.2015

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

8.10.2015

78,84 €

spotreba el. energie

neuhradené

VSE

13.10.2015

28,04 €

cestovné

neuhradené

správca

30.10.2015

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

30.11.2015

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

31.12.2015

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

29.1.2016

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

29.2.2016

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

31.3.2016

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

29.4.2016

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

23.5.2016

81,89 €

plyn

neuhradené

SPP, a.s.

23.5.2016

4,60 €

poštovné

neuhradené

správca

24.5.2016

1,40 €

poštovné

neuhradené

správca
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31.5.2016

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

21.6.2016

1,15 €

poštovné

neuhradené

správca

27.6.2016

1,15 €

poštovné

neuhradené

správca

30.6.2016

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

4.7.2016

1,60 €

poštovné

neuhradené

správca

4.7.2016

5,26 €

overenie podpisu

neuhradené

správca

6.7.2016

27,48 €

cestovné

neuhradené

správca

19.7.2016

1,15 €

poštovné

neuhradené

správca

20.7.2016

1,30 €

poštovné

neuhradené

správca

29.7.2016

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

31.8.2016

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

6.9.2016

1,30 €

poštovné

neuhradené

správca

6.9.2016

5,26 €

overenie podpisu

neuhradené

správca

30.9.2016

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

8.10.2016

1,25 €

poštovné

neuhradené

správca

31.10.2016

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

9.11.2016

27,48 €

cestovné TV

neuhradené

správca

21.11.2016

2 579,30 €

náklady a odmena dražby

uhradené

Platiť sa oplatí

30.11.2016

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

31.12.2016

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

K002100
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agropotravinár družstvo Senica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 750, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 105 859
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25K/36/2015 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/36/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku č. 5 :

Por.
opis veci :
č.

Súpisová
hodnota

Pohľadávka voči dlžníkovi Milan Danihel, bytom Kuklov č.
536 priznaná platobným rozkazom č. 10Ro1483/98 zo dňa 68,05 €
26.10.1998 vydaným Okresným súdom Senica

Stav
opotrebenia

Rok
výroby

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň zapísania: 19.1.2017
Dôvod
zapísania:
oznámenie
súdneho exekútora V. Podešlu so
sídlom Senica sp. zn.: EX 252/1999.

Dátum vyhotovenia : 19.1.2017
Vyhotovil : JUDr. Viera Nováková, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K002101
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Jožiov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 2137/43, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/67/2014 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/67/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 05.01.2015, sp.zn.: 31K/67/2014, ktoré bolo uverejnené v OV č.
7/2015 dňa 13.01.2015 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Marek Jožiov, narodený
18.05.1972, bytom: Komenského 2137/43, 075 01 Trebišov a ustanovil správcu podstaty: JUDr. Anitu Krčovú, so
sídlom kancelárie Thurzová č. 6, Košice, zn. správcu S1281.
Správca zostaví podľa § 98 ZKR rozvrh zo všeobecnej podstaty po speňažení majetku všeobecnej podstaty.
Správca zostavil zoznam pohľadávok proti podstate podľa § 96 ods. 2 ZKR pred zostavením rozvrhu.
V konkurznom konaní nie sú vedené žiadne spory o určenie pohľadávok alebo spory, ktorými by bol dotknutý
majetok podliehajúci konkurzu, ktorý by mal brániť zostaveniu rozvrhu z všeobecnej podstaty alebo pri ktorom by
mali byť uschované výťažky na sporné pohľadávky.
V Obchodnom vestníku č. 230/16 zo dňa 01.12.2016 bol uverejnený zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Po uplynutí lehoty na námietky správca vyhotovil nasledujúci návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty:
Popis speňaženia majetku úpadcu
Úpadca bol ku dňu vyhlásenia konkurzu vlastníkom hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý bol zapísaný
v Obchodnom vestníku č. 44/2015 zo dňa 05.03.2015.
Správca uzatvoril s manželkou úpadcu Miriam Jožiovou dohodu o vyporiadaní BSM, na základe ktorej súhlasila
manželka úpadcu, aby bol byt č. 120 na 4. poschodí domu na Komenského 43 v Trebišove vo výlučnom vlastníctve
úpadcu spolu s hnuteľnými vecami nachádzajúcimi sa v predmetnom byte. Dohoda o vyporiadaní BSM bola
schválená zmierom na Okresnom súde v Trebišove, č.k.: 9C/181/2015. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť
26.04.2016.
Zabezpečený veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s. uložila správcovi záväzným pokynom speňažovanie nehnuteľného
majetku formou dražby a zabezpečený veriteľ ako aj zástupca veriteľov súhlasili, aby súčasťou speňažovania bol aj
hnuteľný majetok. Nehnuteľný a hnuteľný majetok boli vydražené v druhom kole za sumu 36.000 €. Súpisová
hodnota nehnuteľného majetku bola: 35.500 € a hnuteľných vecí bola 200 €. Výťažok dražby bol vyšší ako zapísaná
súpisová hodnota.
Správca vykonával úpadcovi zrážky zo mzdy a z výsluhového dôchodku. Na správcovský účet bola zaslaná aj
nevyčerpaná časť preddavku vo výške 663,88 €.
V tabuľke č. 1 a 2, ktoré sú v prílohe k tomuto listu sú uvedené všetky príjmy zo speňažovania s detailom popisu
jednotlivých súm ako aj detailné popisy pohľadávok proti podstate týkajúce sa uvedenej podstaty.

V tabuľke č. 3 sú uvedené celkové príjmy zo speňaženia podľa účelu
Speňažovanie

€

Zrážky zo mzdy a dôchodku

6 812,56 €
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nevyčerpaný preddavok

663,88 €

predaj nehn.a hnut.majetku

36 000,00 €

Spolu

43 476,44 €

V tabuľke č. 4 sú uvedené pohľadávky proti podstate týkajúce sa všeobecnej podstaty.
Pohľadávky proti podstate
Veriteľ

Suma

VÚB

Právny dôvod vzniku
15,61 €

pomerná časť

Správca

25,13 €

cestovné, poštovné, notár

Správca

340,63 €

odmena zo speňažovania

Správca

114,16 €

pomerná časť paušálnej odmeny

OS KE I

14,95 €

SPOLU

súdny poplatok

510,48 €

V tabuľke č. 5 je uvedená odmena správcu
ODMENA správcu

Výška

Zverejnené

paušálna odmena

663,88 €

OV 174/2015

z predaja nehnuteľnosti po odpočítaní nákladov zo speňaženia

4 364,68 €

zrážky zo mzdy

340,63 €

SPOLU

5 369,19 €

V tabuľke č. 6 je uvedená výška speňaženého majetku, výška pohľadávok proti podstate, a výťažok určený pre
rozdelenie vo všeobecnej podstate.
Všeobecná podstata
Speňažená suma
Náklady
Výťažok

7 476,44 €
510,48 €
6 965,96 €

NÁVRH ROZVRHU VÝŤAŽKU ZO VŠEOBECNEJ PODSTATY
Po odpočítaní všetkých pohľadávok proti podstate je vo všeobecnej podstate čistý výťažok vo výške 6.965,96 €.
ROZVRH

Nezabezpečený veriteľ

Prihlásená suma

Zistená suma po oddelenom uspokojení

Popretá suma Výťažok

1 Consumer Finance Holding, a.s.

7 196,21

7 147,21

49,00

738,27 €

2 Consumer Finance Holding, a.s.

49,48

49,48

0,00

5,11 €

3 Československá obchodná banka, a.s.

671,96

671,96

0,00

69,41 €

4 Československá obchodná banka, a.s.

1 979,89

1 979,89

0,00

204,51 €

5 HOME CREDIT SLOVAKIA, a.s.

581,17

581,17

0,00

60,03 €

6 Poštová banka, a.s.

12 215,65

12 215,65

0,00

1 261,81 €

7 Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

22 158,50

22 158,50

0,00

2 288,85 €

8 Slovenská sporiteľňa, a.s.

35 035,79

6 958,38

0,00

718,76 €

9 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

4,54

4,54

0,00

0,47 €

10 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

48,16

48,16

0,00

4,97 €

11 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

3,00

3,00

0,00

0,31 €

12 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

3,00

3,00

0,00

0,31 €

13 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

3,00

3,00

0,00

0,31 €

14 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

3,00

3,00

0,00

0,31 €
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15 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

3,00

3,00

0,00

0,31 €

16 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

78,53

78,53

0,00

8,11 €

17 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

42,00

42,00

0,00

4,34 €

18 Východoslovenská energetika, a.s.

69,08

69,08

0,00

7,14 €

19 Východoslovenská energetika, a.s.

83,06

83,06

0,00

8,58 €

20 PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

954,88

954,88

0,00

98,63 €

21 PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

1 112,37

1 112,37

0,00

114,90 €

22 PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

2 928,73

2 928,73

0,00

302,52 €

23 Tatranský Richard

1 552,91

1 552,91

0,00

160,41 €

24 RUBIKON LEGAL, s.r.o.

138,90

138,90

0,00

14,35 €

25 Bytový podnik Trebišov, s.r.o.

11 226,56

8 551,03

2 675,53

883,28 €

26 Mesto Trebišov

96,36

96,36

0,00

98 239,73

67 437,79

2 724,53

SPOLU

9,95 €
6 965,96 €

Poučenie: Správca určuje lehotu na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty 15 dní
od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Príloha
Tabuľka č. 1

Od koho

Suma v €

Popis príjmovej časti

Dátum úhrady

OV

Mesto Trebišov

76,00 €

Zrážka zo mzdy

6.2.2015

44/15

Mesto Trebišov

76,00 €

Zrážka zo mzdy

6.3.2015

49/15

Ministerstvo vnútra SR

109,85 €

zrážka z výsluhového dôchodku

12.3.2015

56/15

Ministerstvo vnútra SR

109,85 €

zrážka z výsluhového dôchodku

12.3.2015

56/15

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 03/15

7.4.2015

72/15

Ministerstvo vnútra SR

10,20 €

zrážka z výsluhového dôchodku 03/15

14.4.2015

82/15

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 04/15

6.5.2016

95/15

Ministerstvo vnútra SR

10,20 €

zrážka z výsluhového dôchodku 04/15

14.5.2015

95/15

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 05/15

5.6.2015

120/15

Ministerstvo vnútra SR

10,20 €

zrážka z výsluhového dôchodku 05/15

12.6.2015

120/15

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 06/15

7.7.2015

148/15

Ministerstvo vnútra SR

10,96 €

zrážka z výsluhového dôchodku 06/15

14.7.2015

148/15

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 07/15

6.8.2015

165/15

Ministerstvo vnútra SR

10,96 €

zrážka z výsluhového dôchodku 07/15

13.8.2015

165/15

OS KE I

663,88 €

nespotrebovaná časť preddavku

13.8.2015

165/15

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 08/15

7.9.2015

200/15

Ministerstvo vnútra SR

10,96 €

zrážka z výsluhového dôchodku 08/15

11.9.2015

200/15

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 09/15

7.10.2015

200/15

Ministerstvo vnútra SR

10,96 €

zrážka z výsluhového dôchodku 09/15

14.10.2015

240/15

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 10/15

5.11.2015

240/15

Ministerstvo vnútra SR

10,96 €

zrážka z výsluhového dôchodku 10/15

12.11.2015

240/15

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 11/15

7.12.2015

240/15

Ministerstvo vnútra SR

10,96 €

zrážka z výsluhového dôchodku 11/15

14.12.2015

240/15

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 12/15

7.1.2016

240/15

Ministerstvo vnútra SR

10,96 €

zrážka z výsluhového dôchodku 12/15

14.1.2016

240/15

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 01/16

5.2.2016

27/16

Ministerstvo vnútra SR

10,96 €

zrážka z výsluhového dôchodku 01/16

12.2.2016

27/16

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 02/16

7.3.2016

27/16

Ministerstvo vnútra SR

10,96 €

zrážka z výsluhového dôchodku 02/16

14.3.2016

27/16

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

93

Obchodný vestník 20/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.01.2017

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 03/16

7.4.2016

70/16

Ministerstvo vnútra SR

10,96 €

zrážka z výsluhového dôchodku 03/16

14.4.2016

70/16

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 04/16

5.5.2016

70/16

Ministerstvo vnútra SR

10,96 €

zrážka z výsluhového dôchodku 04/16

12.5.2016

70/16

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 05/16

7.6.2016

95/16

Ministerstvo vnútra SR

10,96 €

zrážka z výsluhového dôchodku 05/16

14.6.2016

95/16

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 06/16

7.7.2016

118/16

Ministerstvo vnútra SR

10,96 €

zrážka z výsluhového dôchodku 06/16

14.7.2016

118/16

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 07/16

5.8.2016

144/16

Ministerstvo vnútra SR

10,96 €

zrážka z výsluhového dôchodku 07/16

12.8.2016

144/16

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 08/16

7.9.2016

200/16

Ministerstvo vnútra SR

10,96 €

zrážka z výsluhového dôchodku 08/16

13.9.2016

200/16

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 09/16

6.10.2016

200/16

Ministerstvo vnútra SR

10,96 €

zrážka z výsluhového dôchodku 09/16

13.10.2016

200/16

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 10/16

7.11.2016

200/16

Ministerstvo vnútra SR

10,96 €

zrážka z výsluhového dôchodku 10/16

14.11.2016

200/16

Dražobník

100,00 €

Kuchynská linka

5.3.2015

44/15

Dražobník

30,00 €

Skriňa v detskej izbe

5.3.2015

44/15

Dražobník

20,00 €

posteľ

5.3.2015

44/15

Dražobník

50,00 €

Trojdielna skriňa

5.3.2015

44/15

Dražobník

35 500,00 €

4 izbový byt v Trebišove

5.3.2015

44/15

Dražobník

300,00 €

výťažok z dražby k bytu

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 11/16

Ministerstvo vnútra SR

10,96 €

zrážka z výsluhového dôchodku 11/16

Mesto Trebišov

281,91 €

Zrážka zo mzdy 12/16

Ministerstvo vnútra SR

10,96 €

zrážka z výsluhového dôchodku 12/16

SPOLU

43 476,44 €

Speňažovanie

€

Zrážky zo mzdy a dôchodku

6 812,56 €

nevyčerpaný preddavok

663,88 €

predaj nehn.a hnut.majetku

36 000,00 €

Spolu

43 476,44 €

Tabuľka č. 2

Deň vzniku

suma v €

Popis pohľadávky

Úhrada

Veriteľ

14.1.2015

1,15 €

poštovné

neuhradené

správca

19.1.2015

5,75 €

poštovné

neuhradené

správca

22.1.2015

10,00 €

vklad na účet

neuhradené

správca

30.1.2015

0,06 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

30.1.2015

4,50 €

vedenie účtu

uhradené

VÚB, a.s.

30.1.2015

0,45 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

17.2.2015

28,04 €

cestovné TV

neuhradené

správca

27.2.2015

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

27.2.2015

0,22 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

3.3.2015

2,56 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

6.3.2015

1,60 €

poštovné

neuhradené

správca
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10.3.2015

1,30 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

17.3.2015

1,15 €

poštovné

neuhradené

správca

31.3.2015

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

1.4.2015

1,20 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

30.4.2015

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

29.5.2015

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

30.6.2015

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

31.7.2015

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

31.8.2015

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

30.9.2015

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

8.10.2015

78,84 €

spotreba el. energie

neuhradené

VSE

13.10.2015

28,04 €

cestovné

neuhradené

správca

30.10.2015

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

30.11.2015

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

31.12.2015

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

29.1.2016

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

29.2.2016

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

31.3.2016

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

29.4.2016

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

23.5.2016

81,89 €

plyn

neuhradené

SPP, a.s.

23.5.2016

4,60 €

poštovné

neuhradené

správca

24.5.2016

1,40 €

poštovné

neuhradené

správca

31.5.2016

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

21.6.2016

1,15 €

poštovné

neuhradené

správca

27.6.2016

1,15 €

poštovné

neuhradené

správca

30.6.2016

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

4.7.2016

1,60 €

poštovné

neuhradené

správca

4.7.2016

5,26 €

overenie podpisu

neuhradené

správca

6.7.2016

27,48 €

cestovné

neuhradené

správca

19.7.2016

1,15 €

poštovné

neuhradené

správca

20.7.2016

1,30 €

poštovné

neuhradené

správca

29.7.2016

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

31.8.2016

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

6.9.2016

1,30 €

poštovné

neuhradené

správca

6.9.2016

5,26 €

overenie podpisu

neuhradené

správca

30.9.2016

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

8.10.2016

1,25 €

poštovné

neuhradené

správca

31.10.2016

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

9.11.2016

27,48 €

cestovné TV

neuhradené

správca

21.11.2016

2 579,30 €

náklady a odmena dražby

uhradené

Platiť sa oplatí

30.11.2016

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

31.12.2016

3,50 €

poplatok

uhradené

VÚB, a.s.

Veriteľ

výška

Právny dôvod vzniku

úhrada

VÚB, a.s.

90,79 €

poplatky

uhradené

Dražobník

2 579,30 €

náklady a odmena dražby

uhradené

Správca

111,04 €

cestovné

neuhradené

Správca

24,55 €

poštovné

neuhradené
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Správca

10,52 €

overenie podpisov

neuhradené

SPP

81,89 €

neuhradený plyn

neuhradené

VSE

78,84 €

neuhradená el.energia

neuhradené

SPOLU

2 976,93 €

Tabuľka č. 7 - Výpočet odmeny
Predaný majetok

Byt

Výška speňaženia v Eur

36 000,00 €

Hodnota po odpočítaní nákladov speňaženia

33 299,14 €

Vyhláška 665/2005 - §20

Hranica

Perc.

a) zo sumy výťažku do

33,19 €

16%

5,31

b) zo sumy výťažku nad

33,19 €

15%

44,81

c) zo sumy výťažku nad

331,94 €

14%

418,24

d) zo sumy výťažku nad

3 319,39 €

13%

3 883,69

e) zo sumy výťažku nad

33 193,92 €

12%

12,63

Odmena zo speňaženia

4 364,68 €

Predaný majetok

Zrážky zo mzdy

Výška speňaženia v Eur

6 812,66 €

Vyhláška 665/2005 - §17

Hranica

Odmena zo speňaženia

Perc.
5%

340,63 €

Pomerná časť paušálu
549,72 €

oddelená podstata

114,16 €

všeobecná podstata

663,88 €

K002102
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
Spisová značka správcovského spisu: S 2K 42/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K42/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty podľa § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, na
základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov, vyhlasuje 4. ponukové kolo na predaj majetku zapísaného
v konkurznej podstate úpadcu Norberta Bartu:
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NÁZOV

pocet

mj

KÓD 1

KÓD 2

TIAHLO RADENIA SAXO

1

Ks

TIAHLO

245283

MANZETA RIADENIA DLHA

1

Ks

4010766

40.10.766

SPONA MANZETY RIADENIA

1

Ks

114508602

XS114508602

BRZD.PLATNICKY ABS

1

Ks

37280

37280ABS

SHELL HELIX ULTRA 5W-40 4L

2

Ks

SHELL

604776

FILTER PALIVOVY

1

Ks

830/7

PP836

FILTER PALIVOVY

1

Ks

C5940

EFF013

FILTER PALIVOVY

1

Ks

C8837

EFF085

PRIRUBA TERMOSTATU

1

Ks

032121121A

032121121A

FILTER OLEJOVY

1

Ks

11251

CNS11251

FILTER

4

Ks

ZASUVKA TAZNEHO 13POLOV

1

Ks

FILTER VZDUCHOVY FIAT

1

Ks

CA8900

EAF400

ZASUVKA KERAMICKA H7

1

Ks

KPNEKTOR H7

08396

FILTER VZDUCHOVY CHAMPION

1

Ks

FILTER OLEJOVY CHAMPION

1

Ks

XE543/606 CHA

XE543

SPONA PUZDRA STABILIZATORA

2

Ks

4014755

40.14.755

KLUCENKA

3

Ks

KLUCENKA

00000

ELEKTRO KONTAKT SPREJ 447ML

1

Ks

30401

B039

FILTER OLEJOVY FILTRON

1

Ks

616

OP616

FILTER PALIVOVY CHAMPION

1

Ks

L111/606 CHA

L111

REMEN ROZVODOVY GATES

1

Ks

5083

5083 GATES

ZASUVKA KERAMICKA H7

1

Ks

H4

BSA-CSH7

Remeň klinový MS

1

Ks

13x825

AVX13x825

OSVIEZOVAC DO AUTA

1

Ks

1599

1599

PALEC ROZDELOVACA

3

Ks

113911400

113911400 DOV

ISO KONEKTOR SAMEC

1

Ks

ISO

ES1200M

POISTKA PLIESOK 30A

2

Ks

POISTKA PLIESOK

21830

POISTKA PLIESOK 50A

2

Ks

POISTKA PLIESOK

21850

POISTKA MAXI

2

Ks

POISTKA MAXI

POISTKA MAXI

SILENTBLOK RAMENA ZADNY FAV

1

Ks

TW COLOR MAGIC 300ML

3

Ks

TERMOSTAT

1

Ks

TERMOSTAT

1

Ks

T006.87

TST006.87

TERMOSTAT

2

Ks

T008.88

TST008.88

SPREJ NA KLIN.REMENE 400ml

1

Ks

20301

B37

CISTIC KARBURATOROV 400ML

1

Ks

10100

GC15

PRICHYTKA TAPACIRU

4

Ks

ZATKA EXPANZNEJ NADOBKY

1

Ks

RELE 5-KOLIK

2

Ks

0913

0913

HUSTOMER AKU

1

Ks

0040

T28007

HUSTOMER CHLAD.KVAPALINY

3

Ks

0289

2225

TESNENIE AC PUMPY

1

Ks

110945851

110945851

FILTER OLEJOVY

1

Ks

COMLINE

EOF195

SKRUTKA KOLESA

4

Ks

PASTOROK STARTERA FEL

1

Ks

PASTOROK

118904030

START.SPREJ

3

Ks

FAVORAC

SA16

PODSEDAK JUNIOR BEST

1

Ks

JUNIOR BEST

10879931

ZIAROVKA H7 XENON +50 2X

1

Ks

H7

EL477XLPX2

BATERIA CR1616 3V

5

Ks

1616

LBCR1616-C1

SHELL SPIRAX S4 75W-90 1L

1

Ks

TOTAL

TOTAL 75W90

TW BLACK IN A FLASH 500ML

1

Ks

BLACK IN A FLASH

10196

FIX1 CIERNY VOSK 250ML

1

Ks

TATRACHEMA

98766

CISTIC CHLADICA 355ML

1

Ks

GOLD EAGLE

RF12P

110-040231
DO A6384

U714

40.10.741
COLOR MAGIC

T10188
047121111T

115746422
115614031

115339001
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FILTER OLEJOVY

2

Ks

COMLINE

CMZ11413

FILTER OLEJOVY

1

Ks

COMLINE

EOF067

FILTER OLEJOVY

1

Ks

COMLINE

EOF078

Ložisko predné Octavia I MS

2

Ks

713800610 FAG

3455-SET-MS

FILTER OLEJOVY

1

Ks

COMLINE

EOF066

FILTER OLEJOVY

1

Ks

COMLINE

CDW11002

FILTER OLEJOVY

1

Ks

COMLINE

CSB11840

FILTER OLEJOVY

1

Ks

COMLINE

EOF097

FILTER OLEJOVY

1

Ks

COMLINE

EOF049

FILTER OLEJOVY

1

Ks

COMLINE

EOF035

GUMA STABILIZATORA 18MM

2

Ks

FEBI

27642FB

FILTER OLEJOVY

1

Ks

COMLINE

EOF074

FILTER OLEJOVY

1

Ks

COMLINE

EOF060

FILTER OLEJOVY

1

Ks

COMLINE

EOF217

FILTER OLEJOVY

1

Ks

COMLINE

EOF033

FILTER OLEJOVY

1

Ks

COMLINE

CNS11216

FILTER OLEJOVY

1

Ks

COMLINE

EOF023

TES.KRUZOK VOD.PUMPY

4

Ks

047121017

047121017D DOV

UHLIK ROZDELOVACA

1

Ks

101911300

PACKA KAPOTY FABIA

1

Ks

7625Z04

GUMA VYFUKU

1

Ks

021914007P

0219-14-007P

FILTER PALIVOVY

1

Ks

COMLINE

EFF128

FILTER PELOVY

1

Ks

COMLINE

EKF167

FILTER PELOVY

1

Ks

COMLINE

EKF114

FILTER VZDUCHOVY

1

Ks

COMLINE

EAF009

FILTER VZDUCHOVY

1

Ks

COMLINE

CDW12103

FILTER VZDUCHOVY

1

Ks

COMLINE

EAF382

FILTER VZDUCHOVY

1

Ks

COMLINE

EAF436

TERMOSTAT WAHLER

1

Ks

GUMA VYFUKU

1

Ks

31332

31332

FILTER OLEJOVY CHAMPION

1

Ks

C180/606CHA

C180

FILTER OLEJOVY

1

Ks

COMLINE

EAF024

FILTER OLEJOVY

1

Ks

COMLINE

EOF105

CINOL ROZMRAZOVAC ZAMKOV 50ML

1

Ks

CINOL

CINOL

ZRKADLO SKLO FELICIA

1

Ks

AUTOTRICKO SADA 2KS

2

Ks

TRICKO

3802

FILTER PALIVOVY

1

Ks

COMLINE

EFF017

POTAH VYHRIEVANY 12V

2

Ks

04120

4120

FILTER PALIVOVY

1

Ks

COMLINE

EFF121

FILTER OLEJOVY

2

Ks

COMLINE

EOF062

FILTER OLEJOVY

1

Ks

COMLINE

EOF028

FILTER OLEJOVY

1

Ks

COMLINE

EOF026

FILTER OLEJOVY

1

Ks

COMLINE

EOF017

FILTER OLEJOVY

1

Ks

COMLINE

EOF016

FILTER OLEJOVY

1

Ks

COMLINE

EOF015

FILTER OLEJOVY

1

Ks

COMLINE

EOF011

LANKO PREDNYCH DVERI

1

Ks

115988590

115988590

LANKO ZADNYCH DVERI

1

Ks

115988591

115988591

TESNENIE TERMOSTATU

2

Ks

XS110095852

110095852

CIDLO TLAKU OLEJA

1

Ks

HLAVA ROZDELOVACA

1

Ks

RETAZE SNEHOVE KN-80

1

Ks

VYFUK STREDNY FAVORIT 2SKR

1

Ks

RETAZE SNEHOVE KN50

1

Ks

KLADKA VODIACA

1

Ks

TH4608.80

40.12.216

115094202
004026254A
KN-80

BA6544
40.10.420
BA6513

SKF

VKM23140
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ZATKA CHLADICA CITROEN

1

Ks

CAP RIADENIA MOOG

1

Ks

7106

43007 IMP
VO-ES-0510

SVIECKA BRISK LR15TCY

1

Ks

BRISK

A-LINE1

DRZIAK VZPERY KAPOTY

1

Ks

1U0823570A

1U0823570A

SPODOK SPINACEJ SKRINKY OCT/FAB

1

Ks

4B0905849

4B0905849 DOV

SILENTBLOK RAMENA PRED.OPEL

2

Ks

TRW JBU133

JBU133

FILTER VZDUCHOVY CHAMPION

1

Ks

U741/606 CHA

U741

FILTER VZDUCHOVY CHAMPION

1

Ks

U735/606 CHA

U735

TW METALLIC WAX 250G

1

Ks

HOMOKINETICKY KLB VONK.

1

Ks

COMLINE

ECV042

ROHOZ GUMENA ALU

1

Ks

KOBERCE

80573

TESNENIE VENTILOV

1

Ks

TESNSNIE AC PUMPY PLAST

1

Ks

SVIECKA BRISK YTTRIUM 3

4

Ks

BRISK

A-LINE3

GUFERO 38X56X12

2

Ks

38X56X12

954038312

ULOZENIE RAMENA

3

Ks

ROZVODOVY REMEN DAYCO

1

Ks

DAYCO

94329

CAP STABILIZATORA

1

Ks

QH

QLS1957S

TYCKA STABILIZATORA

2

Ks

QH

QLS3198S

TYCKA STABILIZATORA

2

Ks

QH

QLS1956S

NALEPKA DIETA V AUTE

2

Ks

FILTER OLEJOVY

1

Ks

COMLINE

EOF043

SILENTBLOK VODNEJ PUMPY FAV

1

Ks

115052280

115052280 DOV

VENTIL KURENIA FAV I

1

Ks

115972110

115972475

HLAVA ROZDELOVACA 120/FAV

1

Ks

113911052

113911052 DOV

RAMIK HMLOVKY FEL 98- LP

1

Ks

6U0807431B

6U0807431B DOV

FILTER VZDUCHOVY CHAMPION

1

Ks

FILTER PALIVOVY CHAMPION

1

Ks

FILTER PALIVOVY CHAMPION

1

Ks

CAP SPODNY

1

Ks

RTS

93-00320

FILTER OLEJOVY CHAMPION

1

Ks

C170/606 CHA

C170

MANZETA TLMICA FAV

2

Ks

115495800

KRUZOK PRED. TLMICA

2

Ks

6U0412367

SKRUTKA SILENTBLOKU

1

Ks

6U0501179

BRZDOVA TRUBKA LZ

1

Ks

6U0611782

SADA VOD.CAPOV STRMENA

1

Ks

6U0698470

SADA PRUZIN ZAD. CELUSTI

1

Ks

6U0698545A

SADA PRUZIN ZAD. CELUSTI

1

Ks

6U0698545B

MATICA DO PLECHU

7

Ks

6U0867276B

PALIVOVE CERPADLO

1

Ks

6U0919051FM

PRECHODKA L

1

Ks

6U0971615

PRECHODKA P

1

Ks

6U0971616

PUZDRO STABILIZATORA

2

Ks

871511423

TESNIACI KRUZOK

6

Ks

933832227

FILTER OLEJOVY

1

Ks

COMLINE

CTY11170

FILTER PELOVY

1

Ks

COMLINE

EKF131

CIDLO TEPLOMERU

1

Ks

TESNENIE VIKA OLEJA

1

Ks

FILTER VZDUCHOVY CHAMPION

1

Ks

U548/606CHA

U548

FILTER VZDUCHOVY TICO

1

Ks

DENCKERMANN

A140010

FILTER VZDUCHOVY CHAMPION

1

Ks

U640/606CHA

U640

FILTER VZDUCHOVY

1

Ks

FILTRON

AR257/1

FILTER OLEJOVY CHAMPION

2

Ks

CHAMPION

F208/606CHA

FILTER VZDUCHOVY CHAMPION

1

Ks

U743/606CHA

U743

FILTER PALIVOVY CHAMPION

1

Ks

L409/606CHA

L409

FILTER OLEJOVY CHAMPION

2

Ks

CHAMPION

F110/606CHA

T10005

621.340
XS113039690

6U0407182

700087

U689
L462/606 CHA

L462
L141

113982410
FB01218
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FILTER VZDUCHOVY CHAMPION

1

Ks

U641/606CHA

U641

FILTER OLEJOVY CHAMPION

1

Ks

XE568/606CHA

XE568

FILTER VZDUCHOVY CHAMPION

1

Ks

U839/606CHA

U839

FILTER VZDUCHOVY CHAMPION

1

Ks

CHAMPION

V449/606CHA

NALEPKA DLHA

1

Ks

FILTER VZDUCHOVY

1

Ks

COMLINE

EAF425

FILTER VZDUCHOVY

1

Ks

COMLINE

EAF593

FILTER PELOVY

1

Ks

COMLINE

EKF117

FILTER PELOVY

1

Ks

COMLINE

EKF116

FILTER VZDUCHOVY

1

Ks

COMLINE

EAF027

ZIAROVKA H4 12V/55W

2

Ks

H11

H11

SPINAC RUC.BRZDY

1

Ks

FILTER VZDUCHOVY

1

Ks

FILTER OLEJOVY CHAMPION

1

Ks

XE575/606 CHA

XE575

FILTER VZDUCHOVY

1

Ks

COMLINE

EAF555

UTIERKA NA SKLO 24KS

2

Ks

INTENS

2972

AC PUMPA

1

Ks

115945021

ULOZENIE TLMICA

2

Ks

30540006

FILTER OLEJOVY

1

Ks

COMLINE

EOF088

SVIECKA BRISK

4

Ks

BRISK

A-LINE7

SVIECKA NGK

2

Ks

BRISK

A-LINE38

ZATKA

1

Ks

BRZD.HADICA

3

Ks

PRICHYTKA BRZD.HADICE

2

Ks

SKRUTKA MATICE DISKU

1

Ks

TESNENIE SANIA

1

Ks

POTAH BEZP.PASU

3

Ks

FILTER PALIVOVY

1

Ks

CIDLO TEPLOTY

1

Ks

FILTER VZDUCHOVY

1

Ks

TESNENIE VYFUKU TROJ.

2

Ks

FILTER OLEJOVY

1

Ks

COMLINE

EOF073

CINOL PRISADA OLOVO 250ML

2

Ks

CINOL

CI157324

FILTER PALIVOVY

1

Ks

COMLINE

EFF040

FILTER VZDUCHOVY

1

Ks

COMLINE

EAF420

FILTER VZDUCHOVY CHAMPION

1

Ks

U733/606CHA

U733

FILTER VZDUCHOVY

1

Ks

COMLINE

EAF410

ZIAROVKA H1 55V

12

Ks

WY5W

WY5W

FILTER VZDUCHOVY UFI

1

Ks

UFI

30.204.00

ULOZENIE RAMENA

1

Ks

FILTER OLEJOVY TSI

1

Ks

MANN

W712/91

FILTER VZDUCHOVY

1

Ks

COMLINE

EAF506

FILTER VZDUCHOVY

1

Ks

COMLINE

EAF424

TESNENIE POD KARBURATOR

1

Ks

XS112940850

PRUZINA KARBURATORU

1

Ks

XS113528123

PUZDRO HREBENA RIADENIA

3

Ks

XS114508060

ZAPALOVACIE KABLE SADA

1

Ks

TESLA

T960B

TRYSKA OSTREKOVACA FELICIA

2

Ks

113930320

XS113930320

SILENTBLOK STABILIZATORA

2

Ks

6U0411045

XS6U0411045

ZAPALOVACIE KABLE RENAULT

1

Ks

92460

CCO.92460

POTAH VOLANTU KOZA NASIVACI

1

Ks

SIVY

5078

STIERACE BOSCH SADA

1

Ks

3397010253

602C

FILTER OLEJOVY

1

Ks

FIAMM

FT5407

K2 DIESEL ADITIV 500ML

2

Ks

ADITIVA

SK2101

VICKO OLEJ.HRDLA

1

Ks

FEBI

02113

115939032
AP090/3

N90813201
ABE

C81102ABE
FB19520
110339010

VICTOR REINZ

VR71-31976-00
SPB601

COMLINE

EFF201
059919501A

STARLINE

SFVF2018
40.10.459

40.10.742
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TESNENIE VEKA VENTILOV

1

Ks

VR

VR15-12947-02

FILTER VZDUCHOVY

1

Ks

COMLINE

EAF721

OSVIEZOVAC GEL TURTE WAX

3

Ks

INTENS

2644

BRZD.PLATNICKY

1

Ks

13.0460.7133

13-0460-7133-2

FILTER VZDUCHVY

1

Ks

COMLINE

EAF407

TESNENIE TERMOSTATU

1

Ks

FEBI

FB29752

VLOZKA AX.TIAHLA

2

Ks

MISKA AX.TIAHLA

2

Ks

ROZMAROVAX SKIEL 300ML

1

Ks

PALIVOVE CERPADLO

1

Ks

FILTER PELOVY

1

Ks

TESNENIE VENTILU KURENIA

1

Ks

KLUCKA DVERI HYUNDAI

1

Ks

FILTER PALIVOVY

1

Ks

DENCKERMANN

A110184

RETAZE SNEHOVE 30

1

Ks

RINDER

957310

TYCKA STABILIZATORA

2

Ks

18048

18048-PCS-MS

SKRABKA

7

Ks

89012

ZIAROVKA H6 12V

1

Ks

8GH 007 643-121

PODLOZKA KARBURATORA

1

Ks

FILTER VZDUCHOVY

1

Ks

COMLINE

EAF042

FILTER PALIVOVY

1

Ks

COMLINE

EFF037

PLAST. PODBLATNIK PP

1

Ks

PUZDRO LOZISKA TLMICA

1

Ks

STARLINE

115458070

FILTER OLEJOVY

1

Ks

COMLINE

EOF032

CAP RIADENIA PRAVY DAEWOO MS

1

Ks

12172PCSMS

12172-PCS-MS

tesnenie VIKA

1

Ks

FILTER VZDUCHOVY

1

Ks

COMLINE

CDW12109

CAP RIADENIA S105-120

1

Ks

STARLINE

40.11.720

ZASUVKA TAZNEHO 7-POLOV

2

Ks

FILTER VZDUCHOVY

1

Ks

COMLINE

EAF003

OBJIMKA VYFUKU 40MM

4

Ks

BOSAL

250-240

OBJIMKA VYFUKU 38MM

4

Ks

BOSAL

250-238

CASTROL MAGNATEC 5W-40 1L

1

Ks

TOTAL LDS FLUIDE 1L

1

Ks

BRZD.PLATNICKY

1

Ks

MISKA ULOZENIA TLMICA

2

Ks

CAP RIADENIA FAVORIT,FELICIA MS

2

Ks

SADA PRUZINY VYFUKU

1

Ks

CAP SPODNY LAVY OCTAVIA MS

1

Ks

17619PCSMS

17619-PCS-MS

CAP SPODNY PRAVY OCTAVIA MS

1

Ks

17620PCSMS

17620-PCS-MS

REFLEXNA VESTA DETSKA

1

Ks

1651

ZASTRCKA ZAPALOVACA

2

Ks

07409

NALEPKA PUKLICE

9

Ks

NALEPKA

BRZD.PLATNICKY OCT II ZAD.

1

Ks

13-0460-2880-2

FILTER OLEJOVY

1

Ks

F128/606CHA

FILTER OLEJOVY

1

Ks

F126/606CHA

POTAH VYHRIEVANY 12V

2

Ks

0481

BRZD.PLATNICKY JUMPY

1

Ks

13-0460-2978-2

TW VHELL CLEAN 500ML

2

Ks

10079

3-IN-ONE WHITE LITHIUM

2

Ks

20018

CAP RIADENIA PRAVY OCTAVIA II MS

1

Ks

AA SHIELD FOR WHEELS 300ML

2

Ks

30047

LEPIDLO SPATNEHO ZRKADLA

2

Ks

11109

LEPIDLO EPOX.NA PLASTY

1

Ks

47809

PASTA NA MATNY LAK

2

Ks

CAP RIADENIA LAVY OCTAVIA II MS

1

Ks

XS111508054
XS114506250
CINOL

XT
1H0906091D

COMLINE

EKF147
XS933205022
TB0060

115039690

40.10.640

EL154.016

90762

CASTROL
TOTAL
COMLINE

CBP0393
6U0412323

15670PCSMS

15670-PCS-MS
XS5609002

2225103PCSMS

22251-03-PCS-MS

613191
2225203PCSMS

22252-03-PCS-MS
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CISTIC DIKOV SPREJ

1

Ks

615254

FILTER PALIVOVY

1

Ks

825X-KF

MANZETA RIADENIA

2

Ks

SPIDAN

26128

CAP RIADENIA LAVY OCTAVIA MS

1

Ks

25327PCSMS

25327-PCS-MS

FILTER PALIVOVY OCT II

1

Ks

HADICA VODNJ PUMPY

1

Ks

CAP RIADENIA PRAVY OCTAVIA MS

1

Ks

25328PCSMS

25328-PCS-MS

FILTER VZDUCHOVY

1

Ks

COMLINE

EAF006

TYCKA STABILIZATORA FABIA MS

1

Ks

25463PCSMS

25463-PCS-MS

MANZETA GOMET

1

Ks

CAP SPODNY FABIA

1

Ks

25524PCSMS

25524-PCS-MS

CAP SPODNY FABIA MS

1

Ks

25525PCSMS

25525-PCS-MS

LOZISKO NABOJ OCT I ZAD

1

Ks

CISTIC KLIMATIZACIE

2

Ks

SONAX

3734020

LANKO RUCNEJ BRZDY

1

Ks

VIKA

6U0609721

TYCKA STABILIZATORA C4 MS

2

Ks

26653PCSMS

26653-PCS-MS

SILENTBLOK RAMENA FABIA ZAD.

2

Ks

FEBI 31253

1K0407183A

FILTER OLEJOVY

1

Ks

ELEKTROLYT 1L

2

Ks

STOJAN NA PNEUMATIKY

2

Ks

CAP RIADENIA FABIA MS

1

Ks

26670PCSMS

26670-PCS-MS

STIERAC ELTA 650MM

2

Ks

SHERON

CW65

STIERAC FLAT 700MM

1

Ks

SHERON

4815210

FILTER PALIVOVY

1

Ks

COMLINE

EKF104

KANISTER PHM 10L

1

Ks

2592

KANISTER PHM 20L

1

Ks

2653

FILTER VZDUCHOVY MATIZ

1

Ks

2119-LF-PCS-M

ULTIMATE SPEED NA SEDADLO

2

Ks

FILTER VZDUCHOVY

1

Ks

ULOZENIE RAMENA

4

Ks

40600024

FILTER VZDUCHOVY CHAMPION

1

Ks

U764/606CHA

LANKO TACHOMETRA PUNTO

1

Ks

LAFT.530

SVETLO PRIVESNEHO VOZIKA

2

Ks

LT1.06727

SNIMAC KLIMATIZACIE

1

Ks

JL54616

DORAZ TLMICA FEL ZADNY

2

Ks

6U0512131C

FILTER PALIVOVY

1

Ks

SFPF7069

DIESEL POWER

5

Ks

SMEROVKA OCT 00- LP

1

Ks

GUFERO

1

Ks

FILTER VZDUCHOVY

1

Ks

PLAST.PODBLATNIK LP

1

Ks

LANKO RUC.BRZDY

1

Ks

DIEL STAHOVANIA

1

Ks

1U0837583

DIEL STAHOVANIA

2

Ks

1U0837584

BRZD.PLATNICKY OCT I

1

Ks

FILTER PALIVOVY

1

Ks

UHLIKY SADA

1

Ks

CQ2040043

REMEN ROZVODOVY

1

Ks

5598XS

SILIKON 200ML

2

Ks

PAKNE ZADNE

1

Ks

STIERAC COMLINE 380MM

2

Ks

FILTER PALIVOVY

1

Ks

TESNENIE VEKA VENTILOV

1

Ks

FILTER PALIVOVY

1

Ks

TIAHLO PLATA OCT I

2

Ks

936/1X-KF-PCS-MS
115691971

661490B

3456-SET-MS

713/19
YUASSA

H2S04
7287BS

DO A73523
STARLINE

SFVF4252

15211
DEPO

1U0953156A
01025576B

COMLINE

EAF430
000000091

PIMAX

7.1363

13-0460-2820-2
COMLINE

CHN13021

LPR04880
CW38
COMLINE

EFF020
HP302350

COMLINE

EFF077
1U0863634D
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FILTER PALIVOVY

1

Ks

UFI

24.428.00

TYCKA STABILIZÁTORA

2

Ks

DELPHI

TC1041-40

REMEN DRAZKOVY GY

1

Ks

700

4PK713

KLUCKA OKNA FABIA

1

Ks

SNIMAC VACKY OPEL

1

Ks

FILTER PELOVY

2

Ks

STIERAC ZADNY

1

Ks

STIERAC VALEO 45

1

Ks

LOZISKO SADA FABIA

2

Ks

LO23569

FILTER VZDUCHOVY

1

Ks

U827

CAP RIADENIA R19

1

Ks

36.36.721

MEDENA PASTA

1

Ks

KLADKA NAPINACIA

1

Ks

VODNA PUMPA

1

Ks

7700861686

COMLINE 10W-40 1L

2

Ks

COMLINE

FILTER PALIVOVY

1

Ks

A120033

FILTER OLEJOVY

1

Ks

A210143

POTAH VOLANTU WILD

3

Ks

06412

FILTER VZDUCHOVY

1

Ks

EAF422

FILTER VZDUCHOVY

1

Ks

EAF446

FILTER VZDUCHOVY

1

Ks

EAF026

LEM BLATNIKA

1

Ks

40.12.391

FILTER OLEJOVY

1

Ks

XE131

FILTER OLEJOVY

1

Ks

SFOF0099

CAP SPODNY

2

Ks

74.18.711

CAP SPODNY

1

Ks

38.16.721

CAP SPODNY

2

Ks

H-203

KLUCKA DVERI HYUNDAI

1

Ks

TB0061

LANKO RUCNEJ BRZDY

1

Ks

115332750

TESNENIE KLUKOVEJ SKRINE

1

Ks

XS5401661

NADRZKA EXPANZNA

1

Ks

6U0121403

TRANSMISSION TREATMENT

1

Ks

27601

SAMPON ACTIVE NANO 600ML

2

Ks

1336

PRIPRAVOK PROTI ZAHMLENIU

2

Ks

2142

TESNENIE ROZDELOVACA

1

Ks

047905259

TYCKA STABILIZATORA

2

Ks

DESTILOVANA VODA 2L

3

Ks

ULOZENIE RAMENA FORMAN

2

Ks

115422292

HLAVA ROZDELOVACA

1

Ks

030905207

ULOZENIE RAMENA

2

Ks

07856

CIEVKA ROZDELOVACA

1

Ks

115911151

GUMA STABILIZATORA

2

Ks

26344

GUMA STABILIZATORA

2

Ks

27638

PODLOZKA ZAD PRUZINY

2

Ks

115395802

KLB RADENIA

1

Ks

893711615A

ZAPALOVACIE KABLE SADA

1

Ks

032905430

SPINAC

1

Ks

45551

SPINAC

2

Ks

45555

ZASUVKA TAZNEHO ALU

1

Ks

90755

KOMPAS

1

Ks

01997

DRZIAK OKULIAROV

1

Ks

AC01983E

ZAPALOVACIE KABLE SADA

1

Ks

T738B

PISTOL NA SILIKON

2

Ks

PASKA VIAZACIA 10cm

53

Ks

BP1413

AUTOMATICKE ROZSVIETENIE

1

Ks

07302

FIX IT PRO TUSKA

1

Ks

40.16.662
TOPRAN

207013
2545
A281H

VFB45

SKF

VFB45

VKM13140

38.16.737
DESTILKA
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UTESNOVAC KLIMATIZACIE

1

Ks

LDS1DC

ULOZENIE RAMENA ZAD.

1

Ks

MGZ-513001

KRIZ HOMOKIN.KLBU FAVORIT

1

Ks

008700001

SPINAC BRZD.SVETIEL

2

Ks

XS6U0945515

KRYTKA NARAZNIKA PP

1

Ks

6U0807490A

SKLO ZRKADLA LP

1

Ks

6U1857521

LANOVOD ZAD.DVERI OCT

1

Ks

XS1U4839099A

OPRAVNA SADA HLAV.BRZD.VALCA

1

Ks

123047

RAMIENKO ROZDELOVACA

2

Ks

113911401

SPINAC CUVACICH SVETIEL

1

Ks

202162755

TESNENIE OLEJOVEHO CERPADLA

1

Ks

XS113094900

UHLIK STARTERU 0.8KW

4

Ks

XS110904301

DRZIAK ZAD.PLATA

1

Ks

VALVOLINE DB 10W-40 1L

1

Ks

PRECHODKA

2

Ks

SILENTBLOK VZPERY MOTORU

1

Ks

RUKAVICE MOTO 8 1/2

2

Ks

ROLLEF

RO-74

SPINAC SPOJKY

1

Ks

FACET

7.1220

SPINAC TLAKU OLEJA

1

Ks

CASTROL MAGNATEC DIESEL 10W-40 1L

2

Ks

CASTROL

CASTROL

CASTROL EDGE 5W-40 TD 1L

4

Ks

CASTROL5W-40

CAS5W40E1L

CASTROL 2T 1L

1

Ks

CASTROLGARDEN

CASGARDEN2T1L

LANKO KAPOTY OE

1

Ks

LIEVIK PHM

2

Ks

2065

0865

KLAKSON 12V

2

Ks

1809

180991097

CLONA SLNECNA BOCNA

3

Ks

6230

0134

PODLOZKA PROTISMYKOVA

1

Ks

0696

0696

PRUZNY UPINAC 2X80

7

Ks

3734

3735

BEZPEC.ZAMOK ROTARY

1

Ks

0016

0016

ZDVIHAK 2T HYDRAULICKY

1

Ks

7008EU

T90204

ANTENNY PRUT OCT./FAB.

2

Ks

3864

3864

BEZP.SROBY 14X1,5 27R

1

Ks

7855

7855

BEZP.ZAMOK RORPERKA

1

Ks

0023

0023

CISTIACA UTIERKA NA SKLO

2

Ks

8202

8202

HADICKA NA HUSTILKU

3

Ks

5998

5998

JELENICA SYNTETICKA

3

Ks

60016

T60016

ODPUDZOVAC DAZDOVYCH KVAPIEK

1

Ks

A02141

A02141

OSVIEZOVAC PARFUM

3

Ks

2705

2705

PEDALE SADA

1

Ks

2736

2783

STROMCEK OSVIEZOVAC

6

Ks

3467

3467

PODLOZKA SPZ MOTOCYKEL NEW

4

Ks

1457

1457

PODLOZKA SPZ NAKLADNE

2

Ks

0122

0122

REFLEXNA VESTA ORANZOVA

3

Ks

0895

01511

CISTIC DISKOV 700ML

2

Ks

L02002

1046

STIERKA+DRZADLO AL NEW

1

Ks

2936

2936

TROJUHOLNIK EURO

1

Ks

2522

2539

ZATKA NADRZE UNI

1

Ks

2164

2164

LED BATERKA

1

Ks

5911

DOCFAT13022

REMEN DRAZKOVY MS

1

Ks

850

4PK850

REMEN DRAZKOVY MS

1

Ks

884

4PK885

REMEN DRAZKOVY MS

1

Ks

1230

4PK1230

Remeň drážkový MS

1

Ks

1460

6PK1460

REMEN DRAZKOVY MS

1

Ks

975

5PK975

REMEN DRAZKOVY MS

2

Ks

1225

5PK1225

REMEN DRAZKOVY MS

1

Ks

900

6PK900

XS093128071
VADB10W40

VADB10W40
XS115793803
XS115002282

XS047919081B

6U0823531A
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REMEN DRAZKOVY MS

1

Ks

906

6PK906

REMEN DRAZKOVY MS

1

Ks

995

6PK995

REMEN DRAZKOVY MS

2

Ks

1125

6PK1125

REMEN DRAZKOVY MS

1

Ks

1190

6PK1190

FILTER PALIVOVY

1

Ks

ALCO

MD-613

ULOZENIE ZAD.TLMICA

1

Ks

FILTER VZDUCHOVY MS

1

Ks

12104LF

12104-LF-PCS

FILTER VDUCHOVY MS

1

Ks

1858/1LF

1858/1-LF-PCS

FILTER VZDUCHOVY MS

2

Ks

2295/2LF

2295/2-LF-PCS

STIERAC COMLINE 280MM

3

Ks

ELTA

CW28

STIERAC COMLINE 550MM

7

Ks

COMLINE

CW55

STIERAC ELTA 700

3

Ks

ELTA

CW70

ZIAR.10W R10W BA15S QLUX

10

Ks

R10W

245QLUX R10W

ZIAR.21W P BA15S QLUX

7

Ks

BA15S

P21W

ZIAR.H3 55W QLUX

3

Ks

H3

H3

ZIAR.3W W3W QLUX

1

Ks

W3W

W3W

ZIAR.HB3 60W QLUX

4

Ks

HB3

HB3

ZIAR.HB4 51W QLUX

3

Ks

HB4

HB4

SVORKA AKUMULATORA - 17MM

1

Ks

SVORKA AKU

1506110

POISTKA PLOCHA

239

Ks

20A

ELFB20

POISTKA SADA MICRO

2

Ks

POISTKA

1470

POISTKA MICRO

255

Ks

20A

ELFSB20

TW COLOR BACK 300ML

2

Ks

TURTLE WAX

T10025

TW ORIGINAL PASTA 500ML

1

Ks

TURTLE WAX

10001

TW SAFECUT ODSTR.SKRAB. 150ML

2

Ks

TURTLE WAX

T10176

AA UTIERKY UNIVERZALNE

1

Ks

ARMORALL

30045

AA UTIERKY PRE SILNE ZNECIST. 15KS

1

Ks

ARMORALL

30068

REFLEXNY PRIVESOK

3

Ks

FILTER PALIVOVY VLOZKA 2,2HDI

1

Ks

FRAM

C10026

GUFERO VENTILU

3

Ks

047109675

XS047109675

TESNENIE TERMOSTATU

1

Ks

047121666

XS047121666

TESNENIE SACIEHO POTRUBIA

2

Ks

047129717E

XS047129717E

GUFERO TIAHLA PREVODOVKY

2

Ks

115222290

XS115222290

BRZD.HADICA

4

Ks

115595621

XS115595612

VYPUSTNY SROB

1

Ks

992915096

XS992915096

LOZISKO ZADNE FAVORIT

2

Ks

1430

1430-SET-MS

CAP RAMENA

2

Ks

12153

12153-PCS-MS

CAP RIADENIA

1

Ks

14799

14799-PCS-MS

CAP RAMENA

2

Ks

14767

14767-PCS-MS

CAP RIADENIA

1

Ks

19499

19499-PCS-MS

CAP RIADENIA LAVY

1

Ks

20041

20041-PCS-MS

TYCKA STABILIZATORA

1

Ks

25519

25519-PCS-MS

TYCKA STABILIZATORA

1

Ks

28334

28334-PCS-MS

CAP RAMENA

1

Ks

16610

16610-PCS-MS

CAP RAMENA

2

Ks

17739

17739-PCS-MS

CAP RIADENIA

2

Ks

11843

11843-PCS-MS

CAP RIADENIA OCTAVIA

1

Ks

25446

1J0422811B

CAP RAMENA

2

Ks

29469

29469-PCS-MS

CAP RAMENA

2

Ks

22342

22342-PCS-MS

LOZISKO KOLESA ZADNE

1

Ks

26106

26106

LANKO PEDALU PLYNU

1

Ks

0239

LAAC.0239

BRZD.VALCEK 17.5mm

2

Ks

4300

LP4300

Remeň klinový MS

2

Ks

10x950

AVX10x950

FILTER PELOVY VALEO

1

Ks

715570

VA715570

SIMERING 32x47x10

1

Ks

813436700

VR81-34367-00

spona hadicova

12

Ks

115395803

01567

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

105

Obchodný vestník 20/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.01.2017

ODRAZKA TROJUHOLNIK

2

Ks

ODRAZKA

A-MP016

ODRAZKA 60mm CERVENA OTVOR

1

Ks

ODRAZKA

A-0601

FILTER VZDUCHOVY KAGER

1

Ks

120212

12-0212

FILTER PALIVOVY

1

Ks

7015

SFPF7015

GUFERO

1

Ks

047103085

XS047103085

MANZETA HOMOK.KLBU

2

Ks

6Q0498201

XS6Q0498201

MOTORCEK OSTREKOVACA

1

Ks

118930292

118930292

RELE SPINACIE 5 VYVODOVE

1

Ks

118939211

XS118939211

NAHON RYCHLOMERU

1

Ks

118980090

XS118980090

SILENTBLOK TYCE STABILIZATORA

2

Ks

1J0411327

XS1J0411327

PUZDRO LOZISKA HOR.ULOZENIA

2

Ks

1J0412331C

XS1J0412331C

MANZETA HOMOK.KLBU

1

Ks

1J0498203

XS1J0498203

LANKO RUCNEJ BRZDY

1

Ks

1J0609721J

1J0609721AP

BRZDOVA HADICA

1

Ks

1J0611701

XS1J0611701

TERMOSPINAC VENTILATORA CHLADICA

1

Ks

1J0959481A

XS1J0959481A

LANOVOD OTVARANIA PRED.DVERI

2

Ks

1U0837099

1U0837099

MANZETA HOMOKIN.KLBU

2

Ks

6Q0498203

XS6Q0498203

SILENTBLOK VIKA PREVODOVKY

1

Ks

6U0199555

XS6U0199555

SILENTBLOK REAKCNEJ VZPERY

1

Ks

6U0199861

XS6U0199861

POISTNY KRUZOK VONK.KLBU

1

Ks

6U0407297A

XS6U0407297A

MATICA POLOOSY

2

Ks

6U0407643

XS6U0407643

Remeň klinový MS

1

Ks

10x1225

AVX10x1225

SILENTBLOK DRZIAKA STABIL.

2

Ks

6U0411045

XS6U0411045

PUZDRO STABIL.TYCE

2

Ks

6U0411314B

XS6U0411314B

SILENTBLOK DRZIAKA STABIL.

2

Ks

6U0411327

XS6U0411327

FILTER PALIVOVY

1

Ks

COMLINE

EFF048

SHELL HELIX HX7 10W-40 1L

1

Ks

SHELL 10W-40

604748

BRZDOVE KOTUCE SADA OCTAVIA

1

Set 24.0122.0150.1

24-0122-015-1

SILENTBLOK VODNEJ PUMPY FEL

2

Ks

047199214 DOV

047199214

Vyššieuvedený hnuteľný majetok – zásoby na sklade ponúka správca konkurznej podstaty na predaj ako súbor
vecí len spoločne za minimálnu kúpnu cenu vo výške 607,00 EUR (šesťstosedem eur)
Ďalej správkyňa konkurznej podstaty ponúka na predaj v 2. ponukovom kole hnuteľné veci:
automatické otváranie garážovej brány za minimálnu kúpnu cenu 40,- EUR (štyridsať eur)
strešný box THULE Ocean 600 za minimálnu kúpnu cenu 40,-EUR (štyridsať eur)
autoalarm Setech HPA 2,5 za minimálnu kúpnu cenu 20,-EUR (dvadsať eur)
osobné motorové vozidlo OPEL VECTRA B 2,0i 16 V r. v. 1999, VIN: WOLOJBF19X1190830, za minimálnu kúpnu
cenu 500,-EUR (päťsto eur)
osobné motorové vozidlo Daewoo Nexia r. v. 1996, VIN: KLATF19V1TB023341, za minimálnu kúpnu cenu
200,-EUR (dvesto eur)
Predaj vecí bude odpredaný záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Prednosť budú mať záujemcovia, ktorí prejavia záujem o celý majetku, ktorý je ponúkaný na predaj a splnia
podmienku minimálnej kúpnej ceny.
Podmienky ponukového konania:
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi konkurznej podstaty ponuku
v zalepenej obálke s výrazným označením „VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE 2K 42/2015“ – NEOTVÁRAŤ na
adresu Námestie slobody 5, 974 01 Banská Bystrica Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do 10. 02.
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adresu Námestie slobody 5, 974 01 Banská Bystrica Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do 10. 02.
2017. Za doručené včas sa budú považovať ponuky podané na poštovú prepravu v posledný deň uvedenej lehoty
prostredníctvom Slovenskej pošty.
Ponuka musí obsahovať: identifikáciu záujemcu, (právnická osoba preukazuje totožnosť výpisom z obchodného
alebo iného registra, fyzická osoba živnostenským listom alebo iným dokladom preukazujúcim jej podnikateľskú
činnosť, fyzická osoba nepodnikateľ kópiou občianskeho preukazu), označenie predmetu kúpy (skladové zásoby),
ponúknutú kúpnu cenu, vyhlásenie o skutočnosti, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi.
Podrobnosti o ponukovom konaní a jeho podmienkach poskytne
JUDr. Dagmar Ďurčeková č.t. 0905408550 e-mail: akds@bb.psg.sk.
Termín a miesto otvárania obálok:
Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa uskutoční 14. 2. 2017 o 9.00 hod v kancelárií
správcu. Otváranie obálok je verejné.
V Banskej Bystrici, dňa 15.01.2017
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
JUDr. Dagmar Ďurčeková

K002103
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danka Zemánková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Trnovská 418/77, 010 01 Žilina - Trnové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1970
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K 21/2014-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K 21/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 59
Typ súpisovej zložky majetku : iná majetková hodnota
Celková suma : 179,46 €
Mena : EUR
Súpisová hodnota v € : 179,46 €
Popis : Zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac december 2016 poukázané zamestnávateľom Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica v zmysle § 72 ods. 2 zákona
Register, kde sa eviduje : OTP Banka Slovensko, a. s. , pobočka Martin
Deň zápisu majetku do súpisu : 25. 1. 2017
Dôvod zápisu majetku do súpisu : § 67 ods. 1 písm. b) zákona

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V Martine dňa 25. 1. 2017

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca úpadcu
JUDr. Alena Feťková, zástupca kancelárie a komplementár

K002104
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IE group, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 50, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 518 531
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2016 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ: YOKOGAWA REPRESENTATIVE OFFICE
Sídlo: Štefánikova 8, Bratislava
IČO: 31 326 412
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 68.300,55 €
Počet uplatnených pohľadávok: 1
Doručenie prihlášky dňa: 25.01.2017
Uplatnenie zabezpečovacích práv: Neuplatnené
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 216
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok: 25.01.2017

K002105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: POLYNIT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ždiarska 16, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 549 479
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/48/2011 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/48/2011
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235, sídlo kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice,
telefón: 0911 733 454, e-mail: henrieta.slavkovska@stonline.sk, správca úpadcu: POLYNIT, s.r.o. so sídlom
Ždiarska 16, 949 01 Nitra, IČO: 36 549 479.

DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA č. 1: prvá dražba.
Číslo konania: 31K/48/2011, spisová značka správcu 31K/48/2011 S 1235. Správca Mgr. Henrieta Slavkovská,
správca úpadcu: POLYNIT, s.r.o. so sídlom Ždiarska 16, 949 01 Nitra, IČO: 36 549 479, vyhlasuje v konkurznej veci
č. k. 31K/48/2011 v súlade s § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. a na základe záväzného pokynu
zabezpečeného veriteľa s právom na oddelené uspokojovanie prvé kolo dražby nehnuteľného majetku zahrnutého v
súpise oddelenej podstaty.
Súpis oddelenej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR číslo 130/2012.
Dražobník bude dražiť nehnuteľnosti, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve úpadcu spoločne, nakoľko tvoria jeden
funkčný celok.
Dražobník a navrhovateľ dražby: Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235, sídlo
kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Osvedčujúci notár: JUDr. Jana Jánošková
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Jany Jánoškovej, Štefánikova 27, Nitra
Dátum konania dražby: 10.3.2017
Čas zahájenia dražby: 13.30 hod.
Čas registrácie záujemcov o dražbu: 13.00 hod. – 13.30 hod. v mieste konania dražby.
Čas otvorenia miestnosti pre verejnosť: 13.15 hod.
Podmienka vstupu pre verejnosť: vstupné vo výške 3.- €/osoba.
Ide o prvú dražbu.
Cena predmetu dražby: bola zistená znaleckým posudkom vypracovaným Ing. Jozefom Ďurišom č. 150/2016,
870 636,06 EUR
Predmet dražby: nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti POLYNIT SK, s.r.o., zapísané na liste
vlastníctva č. 7828, vedenom Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor, pre katastrálne územie: Mlynárce, obec:
Nitra, okres: Nitra ako:

STAVBY
Súpisné číslo

na parcele číslo

Druh stavby

Popis stavby

261

1061/ 10

1

sklad

261

1061/ 11

1

sklad

261

1061/ 23

1

sklad

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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261

1061/ 24

1

sklad

344

1061/184

18

čistiareň odpad.vôd

345

1061/185

14

kolový mlyn

1061/ 33

20

želez.vlečka

1061/199

20

studňa,ochran.pásmo

PARCELY registra „C“
Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

1061/ 10

311

Zastavané plochy a nádvoria

1061/ 11

309

Zastavané plochy a nádvoria

1061/ 23

669

Zastavané plochy a nádvoria

1061/ 24

190

Zastavané plochy a nádvoria

1061/ 33

1198

Zastavané plochy a nádvoria

1061/ 34

379

Zastavané plochy a nádvoria

1061/ 35

7496

Zastavané plochy a nádvoria

1061/100

68

Zastavané plochy a nádvoria

1061/182

2486

Zastavané plochy a nádvoria

1061/188

2878

Zastavané plochy a nádvoria

1061/189

460

Zastavané plochy a nádvoria

1061/197

232

Zastavané plochy a nádvoria

Presnú špecifikáciu a opis dražených nehnuteľností záujemca získa v kancelárii správcu Ľ. Štúra 19, Levice, na
mailovej adrese: henrieta.slavkovska@stonline.sk alebo na tel. č. 0911 733 454.
Najnižšie podanie je suma, ktorou je ohodnotená nehnuteľnosť znalcom, t.j. 870 636,06 EUR
Minimálne prihodenie: 1000.- EUR.
Výška dražobnej zábezpeky: 30 000,- EUR.
Spôsob zaplatenia dražobnej zábezpeky: bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet úpadcu: SK15
1111 0000 0067 0157 9008 vedený v UniCredit Bank Slovakia, a.s., pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o
podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: ZABEZPEKA POLYNIT, meno,
priezvisko, resp. obchodné meno, a to tak, aby dražobná zábezpeka bola pripísaná na účet najneskôr dňa 9.3.2017.
Dražobnú zábezpeku je možné zložiť aj vo forme notárskej úschovy alebo bankovej záruky najneskôr dňa 9.3..2017.
Spôsob preukázania zaplatenia dražobnej zábezpeky:
1. Originálom dokladu preukazujúcim vklad/prevod dražobnej zábezpeky na účet správcu vykonaný tak, aby
zábezpeka bola pripísaná na uvedenom účte najneskôr dňa 9.3.2017.
2. Predložením dokladu o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy alebo predložením bankovej záruky.
Neúspešným účastníkom dražby bude dražobná zábezpeka vrátená prevodom na bankový účet zložiteľa, pričom
zložiteľ, ktorý zaplatil dražobnú zábezpeku vkladom na účet, je povinný oznámiť písomne správcovi najneskôr v deň
konania dražby číslo účtu, na ktoré mu má byť v prípade jeho neúspechu v dražbe vrátená ním zložená dražobná
zábezpeka.
Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny dosiahnutej vydražením.
Spôsob úhrady ceny: Úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, po odpočítaní
zaplatenej zábezpeky, na bankový účet č.: SK15 1111 0000 0067 0157 9008, vedený v UniCredit Bank Slovakia,
a.s., a to bankovým prevodom alebo vkladom pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné
číslo, ak ide o nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: DOPLATOK POLYNIT, meno, priezvisko, resp. obchodné
meno, a to tak, aby bola na daný účet pripísaná do 15 dní od skončenia dražby.
Obhliadka predmetu dražby: Poskytnutie ďalších informácií a obhliadka predmetu dražby sa uskutoční po
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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Obhliadka predmetu dražby: Poskytnutie ďalších informácií a obhliadka predmetu dražby sa uskutoční po
predchádzajúcej dohode so správcom dňa 03.03.2017 o 15.00 hod. a dňa 06.03.2017 o 11.00 hod. (tel. č: 0911 733
454, e-mail: henrieta.slavkovska@stonline.sk).
Účastníkom dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zákona č. 527/2002 Z.z. o
dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia správcovi:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky,
b) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
c) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, resp. právnickú osobu, úradne osvedčený výpis z registra, v ktorom je
zapísaná, nie starší ako jeden (1) mesiac,
d) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného
na dražbe vyhlásenej správcom v konkurznej veci číslo konania 31K/48/2011,
e) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.

Vyzývam účastníkov dražby a verejnosť, aby sa dostavili do miestnosti konania dražby minimálne 15 minút
pred jej začatím z dôvodu zisťovania totožnosti, overenia zloženia dražobnej zábezpeky, zapísania
účastníka do zoznamu účastníkov dražby, resp. zaplatenia vstupného.

Nadobudnutie vlastníctva: ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote a stanoveným
spôsobom, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu. Po pripísaní doplatku
vydraženej ceny predmetu dražby dostane vydražiteľ od správcu dve (2) vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej
zápisnice. Správca zašle jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice spolu s potvrdením o zaplatení
do siedmich (7) dní príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru a odovzdá vydražiteľovi predmet dražby
na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:
(§ 21 ods. 2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o
dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil
neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo
dňa príklepu 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 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí
tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
(§ 21 ods. 3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému
úradu začatie súdneho konania.
(§ 21 ods. 4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(§ 21 ods. 5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu
príklepu.
(§ 21 ods. 6) 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Leviciach dňa 25.1.2017

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.

K002106
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Baková -ABEKO
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrabinská 1246/3, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 383 280
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Framborská 58, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/33/2010 S568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/33/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

VEC: Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu: Alena Baková- Abeko, Hrabínska 1246/3, 038 52 Sučany,
1/ iná majetková hodnota: zrážka zo mzdy úpadcu za obdobie od I./2016 do V./2016 mesiaca r. 2016 vo výške
16,50 Eur. Dôvod zaradenia do súpisu: časť zo mzdy úpadcu v zmysle § 72 ZKR v spojitosti s nariadením vlády SR
č. 268/2006 (zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia)
Súpisová hodnota: 16,50 Eur
JUDr. Alena Balážová - správca

K002107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Roško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolonica 164, 067 61 Kolonica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/55/2014 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/55/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie: Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, ako správca úpadcu Milan Roško, nar.
03.05.1959, bytom 067 61 Kolonica 164 , SR (ďalej len „úpadca“) týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že zapísal
do zoznamu pohľadávok pohľadávku, ktorá bola prihlásená prihláškou doručenou správcovi po uplynutí
zákonom stanovenej základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, a to veriteľa:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, IČO: 215 759, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, prihláška
pohľadávky v celkovej sume: 320,- EUR
Poučenie v zmysle § 32 ZKR:
Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom
vestníku, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet,
na ktorý možnom skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

V Prešove 25.01.2017

K002108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Munkácsy Beláková Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michal na Ostrove 399, 930 35 Michal na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Gallová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36K/33/2016 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/33/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Úprava oznamu o zvolaní prvej schôdze veriteľov

JUDr. Nikoleta Gallová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR pod číslom S 1663, so sídlom
kancelárie Hlavná 45, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca úpadcu: Silvia Munkácsy Beláková, nar.
18.12.1975, trvale bytom 930 35 Michal na Ostrove 399, občan SR si týmto dovoľuje oznámiť zmenu programu 1.
schôdze veriteľov uverejnenom v zverejnení Obchodného vestníku č. 8/2017 zo dňa 12.01.2017 nasledovne:
·

mení sa bod 3. programu schôdze veriteľov tak, že znie: „Voľba zástupcu veriteľov“

Ostatné body schôdze veriteľov ostávajú nezmenené.

V Šamoríne, dňa 25.01.2017

JUDr. Nikoleta Gallová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca úpadcu

K002109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Szaniszlo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 28, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Denisa Pejchalová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/88/2016 S1656
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/88/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Denisa Pejchalová, so sídlom kancelárie: Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty úpadcu: Imrich Szaniszlo, nar. 12. januára 1948, bytom Trieda SNP 28, 974 01 Banská Bystrica,
oznamuje, že do správcovského spisu, vedeného v tejto veci Okresným súdom Banská Bystrica, pod sp. zn.:
2K/88/2016, je možné nahliadať v kancelárii správcu, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín - pondelok piatok v čase od 8:00 - 12:00 hod. a 13:00 – 15:00 hod.

Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť písomne na adrese kancelárie správcu alebo e-mailom
na pejchalovad@gmail.com a záujemca bude v súlade s §21 vyhlášky č. 666/2005 Z. z. o kancelárskom poriadku
pre správcov v znení neskorších predpisov zapísaný do poradovníka

V Banskej Bystrici, dňa 16. januára 2017

JUDr. Denisa Pejchalová, správca

K002110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Micheľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hertník 72, 086 42 Hertník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1968
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Okružná 18, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/57/2012 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/57/2012
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu Mária Micheľová, nar. 14.01.1968, bytom 086 42 Hertník 72, konkurzné konanie vedené
pred Okresným súdom Prešov, pod spis. zn.: 1K/57/2012, týmto v zmysle ustanovenia § 101 zákona č. 7/2005 Z. z.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pred Okresným súdom Prešov, pod spis. zn.: 1K/57/2012, týmto v zmysle ustanovenia § 101 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR) správca konkurznej podstaty BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s.,
so sídlom kancelárie Okružná 18, 058 01 Poprad, zverejňuje návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených
veriteľov.
Celková suma výťažku z majetku zaradeného do všeobecnej podstaty bez pohľadávok proti podstate: 2.078,74
EUR.
Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate: 1.054,87 EUR.
Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov, teda nárokov veriteľov zo všeobecnej podstaty
predstavuje sumu vo výške 973,87 EUR, a to nasledovne:

p. č. Veriteľ
1.
SR – Krajský súd v Bratislave
2.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s

IČO
Celková zistená suma
215759
1.536,94 €
00 681 709 18.706,01 €

SPOLU

Podiel Suma na účel uspokojenia
7,59 % 73,92 €
92,41 % 899,95 €
100 %

973,87 €

VÝZVA: Správca zároveň vyzýva veriteľov úpadcu, aby mu na vyššie uvedenú adresu správcovskej kancelárie
alebo emailom na office@bankruptcy.sk oznámili svoje čísla účtov a variabilný symbol, pod ktorým má správca
prislúchajúcu časť z rozvrhu výťažku zaslať.

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k .s.

K002111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Haluška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smreková 1999/3, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Olekšák
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 18K/1/2016/S1472
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
18K/1/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
JUDr. Marek Olekšák ako správca úpadcu Vojtech Haluška, nar. 31.05.1985, bytom: Smreková 1999/3, 034 01
Ružomberok oznamuje, že dražba nehnuteľností patriacich do oddelenej konkurznej podstaty, ktorá sa konala dňa
25.01.2017 bola neúspešná z dôvodu, že účastníkmi dražby nebolo urobené ani najnižšie podanie.
Detaily dražby:
Číslo dražby: 2/2016
Označenie dražobníka: JUDr. Marek Olekšák, so sídlom: Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina, IČO: 42 181 232
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Ľudmily Chodelkovej, so sídlom Ul . 1. Mája č. 5, 010 01 Žilina
Dátum vykonania dražby: 25.01.2017
Čas konania dražby: 8:30 hod.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Kolo dražby: 1. kolo
Predmet dražby a jeho príslušenstvo:
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti so všetkými ich súčasťami a príslušenstvom – Byt č. 28, na 6. poschodí, vo
vchode č. 3, obytného domu s. č. 1999, postavený na parc. č. 14058 nachádzajúci sa v k. ú. Ružomberok,
okres Ružomberok, zapísaný na LV č. 12358 v spoluvlastníckom podiele 1/1. Byt č. 28, na 6. poschodí, vo vchode
č. 3, obytného domu s. č. 1999, postavený na parc. č. 14058, na ul. Smreková v Ružomberku, vrátane
spoluvlastníckeho podielu vo výške 734/30806-ín na:
a. spoločných častiach a zariadeniach bytového domu,
b. zastavanom pozemku obytným domom par. č. 14058 o výmere 416 m2, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria,
Nehnuteľnosť sa nachádza v obci: Ružomberok, katastrálne územie: Ružomberok, okres: Ružomberok, zapísané
na LV č. 12358, druh stavby: 9 – obytný dom, vo vlastníctve: Ján Haluška, nar. 16.07.1986, bytom Smreková
1999/3, 034 01 Ružomberok, v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Opis predmetu dražby:
POPIS OBYTNÉHO DOMU súp. č. 1999 na parc. KN-C č.14058 k. ú. Ružomberok:
Umiestnenie stavby: Dom je postavený na sídlisku Klačno, ulici Smrekovej č.3 v Ružomberku.
Dispozičné riešenie: Dom má dvanásť nadzemných podlaží (prízemie a jedenásť poschodí). Na 1. podlaží
(prízemie) sa nachádzajú spoločné priestory (kočikáreň), pivnice bytov a komunikačné priestory. V
nadzemných podlažiach sú umiestnené byty a pivnice bytov. Dom má jeden vchod, v ktorom je 57 bytových
jednotiek.
Spoločné časti domu:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Základy domu sú pilótové a základové pásy z prostého betónu.
Zvislé nosné konštrukcie - prefabrikovaná železobetónová stenová sústava.
Vodorovné konštrukcie - stropy tvoria prefabrikované železobetónové dosky, schodiská sú železobetónové
· prefabrikované dvojramenné s terazzovým povrchom.
Strecha domu - plochá jednoplášťová s krytinou z asfaltových izolačných pásov.
Klampiarske konštrukcie - pozinkovaný plech (výmena okolo r. 2010).
Úpravy povrchov - fasády sú upravené kontaktným zatepľovacím systémom (okolo r. 2010),
vnútorné omietky hladké.
Výplne otvorov - okná sú prevažne plastové s izolačným dvojsklom, v schodiskovom trakte sú zasklené
steny z plastov s izolačným dvojsklom. Dvere v suteréne sú prevažne hladké v oceľových zárubniach.
Vstupné dvere v schodiskových traktoch sú hliníkové (výmena okolo r. 2010).
Podlahy - v suteréne sú prevažne betónové zatrené cementovým poterom. Na chodbách pri bytoch a
na podestách schodiska sú keramické dlažby.

Spoločné zariadenia:
·
·
·
·
·
·
·

rozvod plynu je z oceľových rúr, meranie je samostatné pre každý byt.
elektroinštalácia - centrálny rozvod je z medených vodičov. Rozvodné skrine s meraním sú umiestnené na
chodbách pri bytoch.
centrálny rozvod vody je vyhotovený z oceľových rúr pre studenú aj teplú vodu, centrálne meranie je
umiestnené v suterénnych priestoroch, podružné merania sú v šachtách prístupných zo záchodov bytov.
kanalizačné zvody (splaškové a dažďové) sú vyhotovené z liatinového a azbestového potrubia s napojením
na mestskú kanalizáciu (miesto napojenia nebolo zistené),
vykurovanie - ústredné teplovodné s diaľkovou dodávkou tepla, stúpacie rozvody sú z oceľových rúr.
slaboprúdové rozvody - rozvody telefónu, spoločnej televíznej antény, káblovej televízie a domáceho
vrátnika.
výťahy - 2 osobné výťahy (výmena okolo r. 2010).
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POPIS BYTU č. 28 na 6. p. obytného domu súp. č. 1999, vchod č. 3
Byt sa nachádza v krajnej sekcii domu na 7. nadzemnom podlaží (6. poschodí) na sídlisku Kľačno, ulici Smrekovej
č.3 v Ružomberku. Byt pozostáva z troch izieb, kuchyne, chodby, kúpeľne, záchodu a pivnice umiestnenej v
podzemnom podlaží (6. poschodí). Byt je v pôvodnom stave.
Technické riešenie:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

podlahy v izbách, v kuchyni, na chodbe, kúpeľni, záchode a komore je PVC.
okná a dvere na lodžiu sú pôvodné dvojité drevené,
vnútorné dvere do izieb pôvodné drevené dyhované v oceľových zárubniach, dvere na bytovom jadre sú
pôvodné umakartové, vchodové dvere pôvodné drevené dyhované,
vykurovanie bytu je ústredné teplovodné, radiátory plechové doskové s osadenými meračmi spotreby tepla
a termoregulačnými ventilmi,
rozvody elektriny, istenie umiestnené v chodbe,
rozvody vody pre teplú aj studenú vodu, vodovodné batérie sú pákové,
vnútorné povrchy - hladké omietky stien, v chodbe a kuchyni fasádne škrabané omietky, v kúpeľni a
záchode plastové tapety, keramický obklad steny pri kuchynskej linke,
vybavenie kúpeľne - smaltovaná vaňa, umývadlo,
vybavenie záchodu - WC misa combi,
vybavenie kuchyne - pôvodná kuchynská linka bez vstavaných spotrebičov, s plynovým sporákom a rúrou.
bytové jadro - pôvodné typové umakartové.

PODLAHOVÁ PLOCHA
Názov miestnosti a výpočet
Chodba: 2,24*3,45+3,45*1,11+1,9*0,84
Kúpelňa: 1,76*1,78
WC: 1,0*1,14
Kuchyňa: 3,45*2,94
Izba: 3,45*3,43
Izba: 3,45*3,48
Izba: 5,90*3,45
Výmera bytu bez pivnice
Pivnica: 2,15*0,83
Vypočítaná podlahová plocha

Podlahová plocha [m2]
13,15
3,13
1,14
10,14
11,83
12,01
20,36
71,76
1,78
73,54

SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL K POZEMKU parc. Kn-C č. 14058 prislúchajúci k bytu č. 28 na 7. np. Obytného
domu súp.č. 1999, vchod č. 3
Ide o pozemok zastavaný obytným domom súp. č. 1999, ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 12358 v k.ú.
Ružomberok. Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce, prístupný je z ulice Smrekovej. Ide o obytnú
lokalitu mesta, v ktorej je dobrá dostupnosť priamo do centra mesta. Najbližšia zastávka MHD sa nachádza na ulici
Klačno, pešia dostupnosť do centra je ulicami Klačno alebo Dušana Makovického. V mieste sú dostupné rozvody
kompletnej technickej infraštruktúry mesta (vodovod, kanalizácia, elektrina, zemný plyn, vykurovanie,
telekomunikačné rozvody).
Opis stavu predmetu dražby: Viď opis predmetu dražby.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby a s ním spojené:
LV č. 12358 Časť C: ŤARCHY:
Byt 28/6, vchod 3;
Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov za neplnenie preddavkov do
fondu prevádzky, údržby, opráv a platby za poskytované služby;
Z 2913/04;
Záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava (IČO 31 318 916) na byt č. 28, č.
vchodu 3, 6.p., v obytnom dome s.č. 1999 na pozemku C KN parc.č. 14058 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti
734/30806 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku C KN parc.č. 14058; - V
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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734/30806 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku C KN parc.č. 14058; - V
996/2014; Vklad povolený dňa 01.07.2014
Odhad ceny predmetu dražby:
Všeobecná hodnota stanovená znaleckým posudkom č. 92/2016 zo dňa 30.10.2016, vypracovaného znalcom:
Marek Taška, znalec v odbore stavebníctvo vo výške 39.500 EUR.

Ing.

Výška ceny dosiahnutá vydražením: Najnižšie podanie: Nebolo urobené.
Označenie licitátora: JUDr. Marek Olekšák, so sídlom: Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina, IČO: 42 181 232

K002112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Lejko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Puškáreň 434, 034 95 Likavka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.4.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Olekšák
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/20/2016/S1472
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/20/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Marek Olekšák, správca dlžníka Dávid Lejko, nar. 08.04.1986, bytom Puškáreň 434, 034 95 Likavka, v
súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 10.03.2017 o 09.30 hod., ktorá sa uskutoční v kancelárii správcu
konkurznej podstaty, ul. Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina s nasledujúcim predmetom rokovania:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu do konania prvej schôdze veriteľov
3. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Rôzne
6. Záver
Pri prezentácii predložia veritelia preukaz totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Splnomocnení zástupcovia veriteľov predložia overené splnomocnenie, prípadne poverenie na zastupovanie a
preukaz totožnosti.
V Žiline, dňa 25.01.2017
JUDr. Marek Olekšák, správca

K002113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VUIS NOVA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lamačská 8, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 744 251

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. Eva Vodová
Sídlo správcu:
Wilsonova 4, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/15/2007 S 180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/15/2007
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o ponukovom konaní
JUDr. Eva Vodová, správca úpadcu VUIS NOVA, spol. s r.o., Lamačská 8, 811 04 Bratislava, IČO: 35 744 251,
v konkurze č.k.: 6K/15/2007 vedenom na Okresnom súde Bratislava I, týmto v zmysle § 92 ods.1 písm. d) zákona
č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) a na základe záväzného pokynu na speňaženie majetku uloženého príslušným
orgánom: záložným veriteľom MČ Bratislava – Staré Mesto dňa 10.05.2016, záložným veriteľom Slovenská
konsolidačná a.s. dňa 19.05.2016 a Okresným súdom Bratislava I pri výkone pôsobnosti veriteľského výboru
Uznesením č.k. 6K/15/2007-3381 zo dňa 09.06.2016, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 115/2016
dňa 15.06.2016 a nadobudlo právoplatnosť dňa 16.06.2016, vyhlasuje verejné ponukové konanie – III. kolo na
spoločný predaj nehnuteľného a hnuteľného majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú a oddelenú podstatu, ktorý sa
nachádza v areáli úpadcu na Lamačskej ceste 8 v Bratislave.
Predmet predaja:
Nehnuteľnosti v k.ú. Bratislava – Staré Mesto, obec BA–m.č. Staré Mesto, okres Bratislava I, zapísané v súpise
oddelenej podstaty, zverejnenom v OV č. 132/2008 dňa 09.07.2008, pod položkou K003801 a v súpise všeobecnej
podstaty, zverejnenom v OV č. 226/2008 dňa 24.11.2008 a OV č. 231/2008 dňa 01.12.2008, pod položkou
K007260 a v OV č. 202/2009 dňa 20.10.2009, pod položkou K007691:
1. pozemky registra „C“ KN, parc. č. 19779/1, o výmere 5600 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria, a stavba súp.č. 4256, na parc.č. 19779/1, druh stavby: iná budova, popis stavby: prevádzkové
haly, všetko zapísané na LV č. 3520, spolu v hodnote 1.707.058,20 €,
2. novostavba administratívnej budovy, bez súpisného čísla, na parc.č. 19779/49, druh stavby: rozostavaná
stavba, popis stavby: administratívna budova VUIS NOVA, rozostavanosť stavby: 99,41 %, zapísaná na LV
č. 9855, celkom v hodnote 6.336.704,13 €,
3. pozemky registra „C“ KN: parc.č.19779/30, o výmere 738 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
spôsob využitia: pozemok na ktorom je dvor, parc.č.19779/31, o výmere 502 m2, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, spôsob využitia: pozemok na ktorom je dvor, parc.č.19779/47, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, spôsob využitia: pozemok na ktorom je dvor, parc.č.19779/48, o výmere 111
m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, spôsob využitia: pozemok na ktorom je dvor,
parc.č.19779/49, o výmere 956 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, spôsob využitia: pozemok
na ktorom je rozostavaná stavba, všetko zapísané na LV č. 7745, spolu v hodnote 169.815,51 €.
Hnuteľné veci: stroje, prístroje, zariadenia, drobný hmotný majetok, inventár zapísané v súpise všeobecnej podstaty
pod poradovým číslom súpisu 1,2,4,5,6, 8 až 13, 15 až 186, zverejnenom v OV č.132/2008, dňa 09.07.2008, pod
položkou K003800, v OV č. 70/2010 dňa 14.04.2010 pod položkou K003617, v OV č. 71/2010 dňa 15.04.2010 pod
položkou K003690, v OV č. 76/2010 dňa 22.04.2010 pod položkou K003921, v OV č. 83/2010 dňa 03.05.2010 pod
položkou K004280, v OV č. 88/2010 dňa 10.05.2010 pod položkou K004547, v OV č. 102/2010 dňa 28.05.2010 pod
položkou K005229, spolu v hodnote 56.916,51 Eur.
spolu
majetok
v hodnote
8.270.491,35
EUR
(slovom
osem
miliónov
dvestosedemdesiattisíc
štyristodeväťdesiatjeden euro a tridsaťpäť centov), (ďalej len „majetok“ alebo „predmet predaja“).
Spôsob speňažovania a výška minimálnej ceny: Speňaženie vyššie špecifikovaného majetku, ktorý je
predmetom predaja, sa uskutoční formou verejného ponukového konania na predaj podstatnej časti majetku
patriaceho k podniku podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, v III. kole za najvyššiu ponuku kúpnej ceny
najmenej vo výške 60 % hodnoty majetku, t.j. minimálne za kúpnu cenu 4.962.295,00 Eur (slovom štyri milióny
deväťstošesťdesiatdvatisíc dvestodeväťdesiatpäť euro) (ďalej len „minimálna cena“).
Poučenie o tom kde a kedy môže záujemca získať podrobné informácie o majetku a podmienkach
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie o tom kde a kedy môže záujemca získať podrobné informácie o majetku a podmienkach
ponukového konania: Podrobné informácie o majetku a podmienkach ponukového konania sú uvedené v
Podmienkach ponukového konania (ďalej len „Podmienky“), ktoré poskytne správca záujemcovi na jeho písomné
vyžiadanie doručené prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: vodova@akvodova.sk najneskôr 5 dní pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk a to za poplatok 10,00 € za každý jednotlivý výtlačok Podmienok, ktorý
záujemca zaplatí na nižšie uvedený účet zriadený správcom v Sberbank Slovensko a.s.. Podmienky si záujemca
môže vyzdvihnúť osobne v kancelárii správcu v termíne, ktorý si záujemca dohodne vopred so správcom, alebo mu
budú doručené správcom prostredníctvom elektronickej pošty. Súčasťou Podmienok je Dohoda o zmluvnej pokute a
Súpis majetku, ktorý je predmetom predaja. Obsahom Dohody o zmluvnej pokute je povinnosť záujemcu uhradiť k
rukám správcu zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ponúknutej kúpnej ceny, ktorá bude príjmom všeobecnej podstaty
úpadcu a to v prípade, ak bude vyhodnotený ako úspešný a podľa pokynov správcu neuzatvorí kúpnu zmluvu,
alebo ak bude vyhodnotený ako úspešný a kúpnu zmluvu uzatvorí, ale poruší povinnosť uhradiť celú kúpnu cenu
včas podľa Podmienok. Zmluvnú pokutu je možné započítať s prijatou zálohou v zmysle Podmienok.
Obhliadka majetku: Na vyžiadanie záujemcu je možné vykonať obhliadku majetku v termíne, ktorý si záujemca
dohodne vopred so správcom, obhliadku je možné uskutočniť najneskôr do 5 dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk.
Ponuka záujemcu: Záväzná ponuka záujemcu o kúpu majetku (ďalej len „Ponuka“) musí byť doručená správcovi
v lehote do 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení tohto Oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku, a to najneskôr do 15,00 hod. posledného dňa lehoty. Na Ponuku doručenú po uvedenej lehote sa nebude
prihliadať. Ponuka musí byť vyhotovená písomne, v slovenskom jazyku, musí byť datovaná a riadne podpísaná, v
prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu z Obchodného registra. Ponuka musí byť
doručená do kancelárie správcu: JUDr. Eva Vodová, správca, sídlo kancelárie Wilsonova 4, 811 07 Bratislava, v
zalepenej obálke s výrazným označením "Konkurz 6K/15/2007 neotvárať".
Ponuka musí obsahovať: Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO; u fyzických
osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia). Označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť
zhodný s jeho označením uvedeným v súpise majetku určeného na predaj. Návrh kúpnej ceny s číselným a slovným
vyjadrením kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny. Preddavok na
kúpnu cenu (ďalej len „záloha“), ktorý záujemca zaplatil na nižšie uvedený účet zriadený správcom v Sberbank
Slovensko, a.s., vo výške najmenej 10 % minimálnej ceny. Číslo účtu záujemcu, respektíve spôsob vrátenia
zaplatenej zálohy v prípade, ak bude záujemca v ponukovom konaní neúspešný.
Prílohou Ponuky musí byť:
1. Originál alebo úradne overená fotokópia aktuálneho výpisu z obchodného alebo živnostenského registra,
príp. iného registra, nie staršieho ako 30 dní ku dňu podania Ponuky, osvedčujúca postavenie záujemcu; v
prípade fyzickej osoby nepodnikateľa fotokópia občianskeho preukazu.
2. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na nižšie uvedený účet zriadený správcom v Sberbank Slovensko,
a.s. (výpis z účtu, príp. iný doklad preukazujúci zaplatenie zálohy).
3. Doklad preukazujúci finančné krytie na zaplatenie ponúkanej kúpnej ceny (výpis z účtu, vinkulácia, zmluva
o pôžičke - úvere, príp. iný osvedčujúci doklad).
4. Dohoda o zmluvnej pokute riadne podpísaná záujemcom, v prípade právnických osôb štatutárnymi
zástupcami v zmysle výpisu z Obchodného registra.
5. Čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že súhlasí s Podmienkami ponukového konania.
Záloha: Záujemca o kúpu majetku musí pred doručením Ponuky zaplatiť na účet zriadený správcom v Sberbank
Slovensko, a.s., č.ú. 4130015006/3100. IBAN: SK03 3100 0000 0041 3001 5006, BIC: LUBASKBX, pod VS: IČO
alebo rodné číslo záujemcu, zálohu vo výške najmenej 10 % minimálnej ceny. Záloha musí byť pripísaná na
uvedený účet zriadený správcom najneskôr posledný deň lehoty na doručenie Ponúk, inak sa na Ponuku
neprihliada.
Termín a miesto otvárania obálok: Otváranie obálok s Ponukami sa uskutoční do 5 dní od uplynutia lehoty na
doručenie Ponúk, v kancelárii správcu. O termíne otvárania obálok správca upovedomí záložných veriteľov,
Okresný súd Bratislava I a záujemcov, ktorí riadne a včas doručili Ponuku.
Vyhodnotenie Ponúk: Vyhodnotenie Ponúk uskutoční správca do 5 dní od otvárania obálok.Víťazom ponukového
konania sa stane záujemca, ktorý splní Podmienky ponukového konania a súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu;
ak budú zhodné ponuky kúpnej ceny, záujemcovia budú správcom vyzvaní na zvýšenie ponúk; v takom prípade sa
víťazom ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Pokiaľ nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy z dôvodov na strane záujemcu, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný,
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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Pokiaľ nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy z dôvodov na strane záujemcu, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný,
správca osloví s návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy v poradí ďalšieho úspešného záujemcu, ktorý riadne splnil
všetky Podmienky ponukového konania. Správca si vyhradzuje právo Ponuku, prípadne aj všetky Ponuky odmietnuť
najmä, avšak nielen, z dôvodu neprimerane nízkej ponuky kúpnej ceny.
Neúspešným záujemcom ponukového konania správca vráti zaplatenú zálohu v lehote najneskôr do 7 dní odo dňa
vyhodnotenia Ponúk. O vyhodnotení ponukového konania bude správca písomne informovať záložných veriteľov a
Okresný súd Bratislava I.
V Bratislave, dňa 25.01.2017
JUDr. Eva Vodová, správca úpadcu VUIS NOVA, spol. s r.o.

K002114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Lišaník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Valaská pod Bukovinou 375, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K 69/2011 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 69/2011
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Vec : NÁVRH konečného rozvrhu zo všeobecnej PODSTATY
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, spis. zn. 1K/69/2011, zo dňa 09.01.2012, zverejneným v Obchodnom
vestníku OV č. 9/2012, dňa 13.01.2012, pod zn. K000492, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Ladislav
Lišaník, nar. 04. 04. 1978, bytom Valaská pod Bukovinou 375, 976 46 Valaská a zároveň do funkcie správcu
konkurznej podstaty bola ustanovená Mgr. Lýdia Šebová so sídlom kancelárie Banícka 33, 990 01 Veľký Krtíš.
Uznesením, spis. zn. 1K/69/2011, zo dňa 03.09.2013, zverejneným v Obchodnom vestníku OV č. 173/2013, dňa
09.09.2013, pod zn. K015809, Okresný súd Banská Bystrica, odvolal správcu konkurznej podstaty Mgr. Lýdiu
Šebovú, so sídlom kancelárie Banícka 33, 990 01 Veľký Krtíš a uložil odvolanému správcovi povinnosť do 30 dní
od ustanovenia nového správcu predložiť novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť mu
všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Uznesením, č. k. 1K 69/2011 - 84, IČS: 6111229456, zo dňa 08.10.2013, zverejneným v Obchodnom vestníku č.
OV 198/2013 dňa 14.10.2013, Okresný súd Banská Bystrica ustanovil správcu konkurznej podstaty Mgr. Stelu
Chovanovú, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, v súlade s ust. § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom do 31.12.2011 /ďalej len „ZKR“/, Vám ako príslušnému
orgánu v zmysle ust. § 82, ods. 2, písm. a) ZKR v spojení s § 107, ods. 2 ZKR,
predkladám
návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov:
A) Výťažok zo speňaženia súpisovej zložky majetku:
Predmetom speňažovania majetku Úpadcu bol:
1. Súbor nehnuteľností vo vlastníctve úpadcu: Ladislav Lišaník, nar. 04.04.1978, bytom: Valaská pod Bukovinou č.
375, 976 46 Valaská, SR, evidovaný Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie
Valaská, obec Valaská, okres Brezno na LV č. 2261 a to ako:
Stavby:
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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I. Súpisné číslo stavby: 1375
Na parcele číslo: 2660/ 6
Druh stavby: 19
Popis stavby: Rekreačná chata
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Umiestnenie stavby : 1 (Stavba postavaná na zemskom povrchu)
Pozemky:
II. Parcelné číslo: 2660/ 6
Výmera v m²: 31
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Spôsob využitia pozemku: 16 (Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom)
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Umiestnenie pozemku: 2 (Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce)
Parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape

III. Parcelné číslo: 2660/ 7
Výmera v m²: 531
Druh pozemku: Záhrady
Spôsob využitia pozemku: 4 (Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na
ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny)
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
2.Súbor nehnuteľností vo vlastníctve úpadcu: Ladislav Lišaník, nar. 04.04.1978, bytom: Valaská pod Bukovinou č.
375, 976 46 Valaská, SR, evidovaný Okresným úradom Brezno, odbor katastrálny, pre katastrálne územie Valaská,
obec Valaská, okres Brezno na LV č. 2390 a to ako:
Pozemky:
I. Parcelné číslo: 2660/ 1
Výmera v m²: 1651
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Spôsob využitia pozemku: 22 (Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti)
Spoluvlastnícky podiel: 1/91
Umiestnenie pozemku: 2 (Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape

II. Parcelné číslo: 2660/ 5
Výmera v m²: 482
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Spôsob využitia pozemku: 22 (Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti)
Spoluvlastnícky podiel: 1/91
Umiestnenie pozemku: 2 (Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce)
Parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape

III. Parcelné číslo: 2661/ 1
Výmera v m²: 298
Druh pozemku: Vodné plochy
Spôsob využitia pozemku: 11 (Vodný tok, prirodzený - rieka, potok; umelý - kanál, náhon a iné)
Spoluvlastnícky podiel: 1/91
Umiestnenie pozemku: 2 (Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce)
Parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape
V zmysle ust. § 92, ods. 6 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení účinnom do 31.12.2012 (ďalej v texte len ako „ZKR“), ak správca speňažuje majetok podliehajúci
konkurzu inak ako predajom podniku, časti podniku alebo podstatnej časti majetku patriaceho k podniku, môže
speňažiť nehnuteľnosť podliehajúcu konkurzu len dražbou; tým nie je dotknuté ustanovenie § 93 ods. 1. Na dražbu
organizovanú správcom sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu;8) oznámenia súvisiace s dražbou
správca zverejňuje v Obchodnom vestníku.
Správca navrhol ako spôsob speňažovania vyššie opísaného nehnuteľného majetku predajom v súlade s ust. § 92,
ods. 6 ZKR a to dražbou „súboru nehnuteľných vecí“ organizovanou správcom a za podmienok
schválených zástupcom veriteľov.
Vykonanie dražby predajom majetku poverením dražobníka správca nenavrhol, nakoľko očakávaným výsledkom
takéhoto spôsobu predaja majetku by bolo zbytočné navýšenie nákladov dražby. Predaj vyššie špecifikovaných
nehnuteľností niektorým z ďalších spôsobov uvedených v ust. § 92, ods. 1 ZKR správca nenavrhol s poukazom na
ust. § 92,ods. 6 ZKR.
V súlade s udeleným záväzným pokynom Okresného súdu Banská Bystrica, ako príslušného orgánu v zmysle ust.
§ 82, ods. 2, písm. a) ZKR, správca uskutočnil dražbu vyššie špecifikovaných nehnuteľností, zapísaných do súpisu
majetku podstát úpadcu.
Vyššie špecifikované nehnuteľnosti, zapísané do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu, boli vydražené vydražiteľom:
Mgr. Milanom Medveďom, nar. 10.12.1978, trvale bytom: Ladislava Novomeského 1236/26, 977 01 Brezno, SR,
štátna príslušnosť SR, za sumu dosiahnutú vydražením vo výške 4.500,- Eur.
Predmetom speňažovania majetku Úpadcu ďalej boli:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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01./ Zabezpečenie speňaženia peňažnej pohľadávky v celkovej výške 2.000,- Eur -zrazená časť mzdy úpadcu
podliehajúca konkurzu poukázaná počas konkurzu na konkurzný účet správcu zamestnávateľom úpadcu
Trenkwalder, a. s., Námestie 1. mája 18, 811 06 Bratislava, IČO: 35 861 169, v zmysle § 72 ods. 2 ZKR,
02./ Zabezpečenie speňaženia peňažnej pohľadávky v celkovej výške 663,88 Eur - preddavok na odmenu
predbežného správcu, zložený úpadcom,
03./ Zabezpečenie speňaženia peňažnej pohľadávky v celkovej výške 0,56 Eur - úroky.
Celková suma výťažku zo speňaženia jednotlivých súpisových zložiek majetku úpadcu, ktoré tvoria
všeobecnú podstatu nezabezpečených veriteľov, predstavuje teda sumu vo výške 7.164,44,- Eur.
B)

Pohľadávky proti podstate

Pohľadávky proti všeobecnej podstate, ktoré sú priradené k jednotlivým súpisovým zložkám majetku, predstavujú
celkovú sumu vo výške 2.930,96 Eur, z toho uspokojené pohľadávky proti podstate predstavujú sumu vo výške
2.110,94 Eur a neuspokojené pohľadávky proti podstate predstavujú sumu vo výške 820,02 Eur.
C)

Výťažok zo speňaženia majetku určený na uspokojenie veriteľov.

Rozdiel celkového výťažku, získaného speňažovaním súpisových zložiek majetku a pohľadávok proti podstate,
priradených k jednotlivým súpisovým zložkám majetku, tzn. 7.164,44,- Eur - 2.930,96 Eur = 4.233,48 Eur.
Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov úpadcu predstavuje teda celkovo sumu vo výške 4.233,48
Eur.
D)

Konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku

Konečný zoznam zistených a uznaných pohľadávok tvoria pohľadávky v celkovej výške 3.354,26 Eur, ktoré si
prihlásili spolu 3 veritelia.
Miera uspokojenia zistených pohľadávok je vo výške 100 %.
Zároveň správca konkurznej podstaty úpadcu určuje lehotu 30 dní na schválenie Návrhu konečného rozvrhu
výťažku zo všeobecnej podstaty.
Mgr. Stela Chovanová, správca

K002115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Král
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karola Salvu 1985/5, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 527 856
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 5K/23/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/23/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Král, nar. 16.07.1956, bytom Karola Salvu 1985/5,
034 01 Ružomberok, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Král, s miestom podnikania: Karola Salvu 1985/5,
034 01 Ružomberok, IČO: 30527856, týmto zverejňuje doplnenie súpis všeobecnej podstaty:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Hnuteľný majetok
Popis veci: Pištoľ samonabíjacia
Názov veci: CZ 75
Kaliber: 9 MM PARA
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 50,00 Eur
Deň zapísania majetku do súpisu: 24.01.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

2. Hnuteľný majetok
Popis veci: Revolver
Názov veci: LUGER R 22
Kaliber: 22 LONG RIFLE
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 50,00 Eur
Deň zapísania majetku do súpisu: 24.01.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

Prvá arbitrážna k.s.,
správca úpadcu

K002116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Amiriová Jana, MUDr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mukačevská 13, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1969
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 4K/44/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/44/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu MUDr. Jana Amiriová, bytom Prešov, nar.: 10.01.1969,
týmto zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty:
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1. Peňažná pohľadávka
Popis
veci:
Zostatok
na
bankovom
účte
konkurznej
Spoluvlastnícky
podiel
Úpadcu
(zlomok):
Súpisová
hodnota
majetku
(aj
mena):
35,09
Deň
zapísania
majetku
do
súpisu:
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

podstaty
1/1
EUR
16.12.2016

2. Peňažná pohľadávka
Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
12/2016
Poliklinika Sekčov v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

poukázaná

od

spoločnosti

od

spoločnosti

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 73,09 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 20.01.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

3. Peňažná pohľadávka
Popis
veci:
zrážka
z
nemocenskej
dávky
za
12/2016
poukázaná
Sociálna poisťovňa Prešov v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 33,83 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 20.01.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

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