Obchodný vestník 25/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.02.2017

K002556
Spisová značka: 6R/1/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PWR - Plastic waste recycling a. s., so sídlom Dr.
Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 36 058 645, zapísaného v obch. reg. Okresného súdu Bratislava I,
odd.: Sa, vložka č. 6165/B, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: PWR - Plastic waste recycling a. s., so
sídlom Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 36 058 645
rozhodol
Súd začína reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: PWR - Plastic waste recycling a. s., so sídlom Dr. Vladimíra
Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 36 058 645.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 30.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K002557
Spisová značka: 6K/5/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ALPHA s. r. o. v likvidácii, so sídlom Sládkovičova 3,
811 06 Bratislava, IČO: 44 482 191, v mene ktorého koná likvidátor: Mgr. Jozef Maruniak, Hviezdoslavovo námestie
14, 811 02 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ALPHA s. r. o. v likvidácii, so sídlom
Sládkovičova 3, 811 06 Bratislava, IČO: 44 482 191
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: ALPHA s. r. o. v likvidácii, so sídlom Sládkovičova 3, 811 06
Bratislava, IČO: 44 482 191, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia,
písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v
Obchodnom vestníku aj v prípade ak sa doručuje iným spôsobom. V odvolaní sa má popri všeobecných
náležitostiach (§ 127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 30.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K002558
Spisová značka: 6K/21/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810
00 Bratislava, IČO: 17 321 123, právne zastúpený: HMG LEGAL, s.r.o., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04
Bratislava, IČO: 35 885 459, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: RUSSEL EXPORT-IMPORT s.r.o.,
so sídlom Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava, IČO: 44 092 580
rozhodol
Súd konkurzné konanie na majetok dlžníka: RUSSEL EXPORT-IMPORT s.r.o., so sídlom Záhradnícka 15, 811 07
Bratislava, IČO: 44 092 580 zastavuje.
Súd vracia zaplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zložiteľovi preddavku:
Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123, vedeného pod položkou denníka
D 19, pol. reg. 110/2016 vo výške 1.659,70 Eur prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd konkurzné konanie na majetok dlžníka: RUSSEL EXPORT-IMPORT s.r.o., so sídlom Záhradnícka 15, 811 07
Bratislava, IČO: 44 092 580 zastavuje.
Obchodný vestník 25/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 06.02.2017
Súd vracia zaplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zložiteľovi preddavku:
Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123, vedeného pod položkou denníka
D 19, pol. reg. 110/2016 vo výške 1.659,70 Eur prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 30.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K002559
Spisová značka: 4K/14/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Kreditná spoločnosť Bratislava,
spol. s.r.o., so sídlom Stromová 9, 833 17 Bratislava, IČO: 31 386 784, správcom ktorého je: JUDr. Vojtech Agner, so
sídlom kancelárie Špitálska 10, 811 08 Bratislava, značka správcu S1690, o žiadosti správcu o uloženie záväzného
pokynu pri speňažovaní majetku úpadcu,
rozhodol
Súd pri výkone pôsobnosti veriteľského výboru ukladá správcovi: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie
Špitálska 10, 811 08 Bratislava, značka správcu S1690, záväzný pokyn zorganizovať ponukové konanie, v ktorom sa
majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu, doplnený v Obchodnom vestníku pod číslom OV č. 189/2014 zo dňa
03.10.2014, súpisové položky 1 a 2, bude speňažovať v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizáciu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za podmienok a v súlade s
predloženým návrhom a povinnosť o vyhodnotení jednotlivých kôl ponukového konania písomne informovať súd.
Súd ukladá správcovi: JUDr. Vojtech Anger, so sídlom kancelárie Špitálska 10, 811 08 Bratislava, značka správcu
S1690, záväzný pokyn zverejniť ponuku v Obchodnom vestníku s podmienkami ponukového konania v rovnakom
znení ako ich uviedol v Žiadosti o udelenie záväzného pokynu, ktorá bola doručená súdu dňa 09.11.2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.

Okresný súd Bratislava I dňa 31.1.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K002560
Spisová značka: 4K/40/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pavel Duda, nar. 07.01.1982,
bytom Májová 474/16, 73 542 Těrlicko, Česká republika, prechodne bytom Hany Meličkovej 11/C, 841 05 Bratislava,
Slovenská republika, št. občan ČR, správcom ktorého je: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie Cintorínska 22,
811 08 Bratislava, značka správcu S169, o odvolaní správcu z funkcie správcu,
rozhodol

Súd odvoláva : JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, značka
správcu S169, z funkcie správcu úpadcu: Pavel Duda, nar. 07.01.1982, bytom Májová 474/16, 73 542 Těrlicko,
Česká republika, prechodne bytom Hany Meličkovej 11/C, 841 05 Bratislava, Slovenská republika, št. občan ČR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.

Okresný súd Bratislava I dňa 31.1.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K002561
Spisová značka: 4K/40/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci dlžníka: Pavel Duda, nar. 07.01.1982, bytom Májová 474/16, 73
542 Těrlicko, Česká republika, prechodne bytom Hany Meličkovej 11/C, 841 05 Bratislava, Slovenská republika, št.
občan ČR, o návrhu na povolenie oddlženia,
rozhodol

Súd p o v o ľ u j e oddlženie dlžníka: Pavel Duda, nar. 07.01.1982, bytom Májová 474/16, 73 542
Těrlicko, Česká republika, prechodne bytom Ž Ul. Hany Meličkovej 11/C, 841 05 Bratislava, Slovenská republika, št.
občan ČR.
Súd u s t a n o v u j e správcu: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08
Bratislava, značka správcu S169.
Súd u r č u j e, že písomnému súhlasu správcu počas skúšobného obdobia 1 rok od právoplatnosti tohto rozhodnutia
budú podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej
osobe,
prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
odmietnutie daru alebo dedičstva,
uzatváranie a ukončovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru
právne úkony, ktoré smerujú k vykonaniu úhrady, prípadne vzniku záväzku Úpadcu vo výške
presahujúcej 200 €.
Dlžník je p o v i n n ý poskytnúť správcovi na konci skúšobného roka sumu 3 000 € na uspokojenie pohľadávok
veriteľov prihlásených do konkurzného konania; ak táto suma presiahne 70 % čistého príjmu dlžníka, je dlžník
povinný poskytnúť správcovi peňažné prostriedky najviac vo výške 70 % svojho čistého príjmu za uplynulý skúšobný
rok.
Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky významné
skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný vždy v polovici a na konci
skúšobného roka, aj bez osobitnej výzvy súdu, podať súdu podrobnú správu o plnení povinností dlžníkom počas
tohto roka či polroka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 31.1.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K002562
Spisová značka: 8K/63/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ladislav Kianička, nar.
20.08.1956, Lesná 10, 900 27 Bernolákovo, občan SR, správcom ktorého je: JUDr. Mária Veterníková, Svätoplukova
31, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S1192
rozhodol
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Mária Veterníková, Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava,
zn. správcu: S1192, preddavok vo výške 663,88 €, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 239/2016,
prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 30.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K002563
Spisová značka: 8K/69/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: NET24 s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava,
IČO: 47 129 981, právne zast.: MHS Legal, s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: NET24 s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 47 129 981
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: NET24 s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 47
129 981.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 31.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K002564
Spisová značka: 30K/36/2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Europrojekt Zeta 6 SK, s.r.o., so sídlom Toryská 5, 040 11 Košice
- mestská časť Západ, IČO: 35 850 264, zast. GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o., so sídlom Kováčska 53, 040
01 Košice, IČO: 36 730 564 proti dlžníkovi: LVP TRADE s.r.o., so sídlom Hlavná 74, 040 01 Košice, IČO: 36 737 291,
zast. Juhás, Marják & Ferenci s.r.o., so sídlom Mojmírova 12, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto o návrhu
na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: LVP TRADE s.r.o., so sídlom Hlavná 74, 040 01 Košice, IČO: 36
737 291 pre osvedčenie platobnej schopnosti.
Účastníkom konania nepriznáva náhradu trov konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie účastník konkurzného konania do 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský
súd v Košiciach a to písomne v troch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 363 CSP).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 30.1.2017
JUDr. Pavel Varga,
K002565
Spisová značka: 30K/35/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová
2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: STAVIVÁ PLUS Trebišov s.r.o., so sídlom Hlavná 2, 076 32 Malá Bara, IČO: 36 590
193 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: STAVIVÁ PLUS Trebišov s.r.o., so sídlom Hlavná 2, 076 32 Malá
Bara, IČO: 36 590 193.
U s t a n o v u j e predbežného správcu: JUDr. Milan Okajček, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn.
správcu: S859 z a s p r á v c u
p o d s t a t y.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
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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U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Obchodný vestník 25/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 06.02.2017
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach, a to
písomne v troch vyhotoveniach. ( § 19 ods. 2 a § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR)
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).
Odvolanie treba predložiť v troch rovnopisoch, inak súd zhotoví kópie na trovy odvolateľa.
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že:
a)
neboli splnené procesné podmienky,
b)
súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c)
rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d)
konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e)
súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f)
súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g)
zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie
prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h)
rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
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práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilný
sporový poriadok).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak
bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 30.1.2017
JUDr. Pavel Varga,
K002566
Spisová značka: 30K/34/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová
2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: SSIM, a.s., Košice, so sídlom Zbrojničná 12, 040 01 Košice, IČO: 31 702 627 o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: SSIM, a.s., Košice, so sídlom Zbrojničná 12, 040 01 Košice, IČO:
31 702 627.
U s t a n o v u j e predbežného správcu: Ing. Milan Polončák, PhD., so sídlom kancelárie Vojenská 12, 040 01
Košice, zn. správcu: S1287 z a s p r á v c u
p o d s t a t y.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach, a to
písomne v troch vyhotoveniach. ( § 19 ods. 2 a § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR)
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).
Odvolanie treba predložiť v troch rovnopisoch, inak súd zhotoví kópie na trovy odvolateľa.
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že:
a)
neboli splnené procesné podmienky,
b)
súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c)
rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d)
konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e)
súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f)
súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g)
zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie
prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h)
rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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g)
zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie
prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h)
rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilný
sporový poriadok).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak
bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 30.1.2017
JUDr. Pavel Varga,
K002567
Spisová značka: 26K/2/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Europrojekt Zeta 6 SK, s.r.o., so sídlom Toryská 5, 040 11 Košice,
IČO: 35 850 264, právne zast.: GRABAN, TORNA & PARTNERS s.r.o., so sídlom Kováčska 53, 040 01 Košice, IČO:
36 730 564 proti dlžníkovi: KANTE spol. s r.o., so sídlom Mlynská 26, 040 01 Košice, IČO: 31 379 613 o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a veriteľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil
nasledujúce nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 17.01.2017:
predložil doručenku k výzve Daňového úradu Košice zo dňa 09.11.2015 a 01.12.2016 na zaplatenie
pohľadávky voči dlžníkovi.
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn.: 26K/2/2017 vo vyššie stanovej lehote.
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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pohľadávky voči dlžníkovi.
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn.: 26K/2/2017 vo vyššie stanovej lehote.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak navrhovateľ nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu ( § 14 ZKR ).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 31.1.2017
JUDr. Július Tóth, sudca
K002568
Spisová značka: 32K/2/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ing. arch. Michal Kuvik, nar. 13.04.1957, bytom Maša
18, 053 11 Smižany 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: Ing. arch. Michal Kuvik, nar. 13.04.1957, bytom
Maša 18, 053 11 Smižany.
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 31.1.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K002569
Spisová značka: 31K/22/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : Magdaléna Poláková, nar. 21.6.1962,
bytom Budovateľská 1414/30, 945 01 Komárno, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom Magdaléna
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
SlovenskejBudovateľská
republiky podľa zákona
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z. o Obchodnom
vestníku
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Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : Magdaléna Poláková, nar. 21.6.1962,
bytom Budovateľská 1414/30, 945 01 Komárno, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom Magdaléna
Poláková, IČO: 46 926 542, s miestom podnikania Budovateľská 1414/30, 945 01 Komárno, ktorého správcom je:
SKP, k. s, so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, o otvorení malého konkurzu, takto
rozhodol
U z n á v a konkurz vyhlásený uznesením č.k. 31K/22/2016-188 zo dňa 24.5.2016 na majetok dlžníka Magdaléna
Poláková, nar. 21.6.1962, bytom Budovateľská 1414/30, 945 01 Komárno, fyzická osoba podnikajúca pod
obchodným menom Magdaléna Poláková, IČO: 46 926 542, s miestom podnikania Budovateľská 1414/30, 945 01
Komárno, 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 30.1.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K002570
Spisová značka: 31NcKR/1/2014
Vás žiadame v lehote 10 dní doručiť súdu písomné aktualizované vyjadrenie k Vášmu návrhu na oddlženie a doklad
preukazujúci príjem /rozpísané jednotlivé zložky za jednotlivé mesiace za dobu posledných 12 mesiacov/ a doklady
preukazujúce uspokojovanie veriteľov, ktorých prihlásené pohľadávky boli zistené v konkurznom konaní 31K/4/2014,
a to po zrušení konkurzu doposiaľ, ďalej súdu oznámiť, aké sú Vaše majetkové pomery a či máte voči niekomu
vyživovaciu povinnosť a v akej výške.
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31NcKR/1/2014
PREDVOLANIE
V spore
oddlženia: Ing. Róbert Kupec, Rastislavova 783/388, Lužianky
predvolávame Vás na pojednávanie 27.02.2017 o 08.20 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).
Ak došlo k odročeniu
pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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stranu,
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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 31.01.2017
Za správnosť vyhotovenia: Erika Tóthová
Okresný súd Nitra dňa 31.1.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K002571
Spisová značka: 31NcKR/21/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Vlasta Soókyová, nar. 2.4.1955, bytom Hlavná 290/7, 946
19 Čičov, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
I.Súd p o v o ľ u j e oddlženie dlžníka: Vlasta Soókyová, nar. 2.4.1955, bytom Hlavná 290/7, 946 19 Čičov.
II.Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom kancelárie Ľ. Štúra 19, 934 01
Levice, S1235.
III.Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas trojročného skúšobného obdobia podliehať
písomnému súhlasu správcu nasledovne:
- uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a právne úkony dlžníka
smerujúce k skončeniu pracovného pomeru,
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na
obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
- úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných
právnických osôb,
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
- uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom
vyjadrení sumu 330 eur, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 160 eur v jednom
kalendárnom mesiaci,
- odmietnutie daru alebo dedičstva.
IV. Dlžník je p o v i n n ý počas trojročného skúšobného obdobia na konci každého skúšobného roka poskytnúť
správcovi na uspokojenie svojich záväzkov peňažné prostriedky v sume 3 000,00 eur; ak táto suma presiahne 70 %
čistého príjmu dlžníka za uplynulý skúšobný rok, je dlžník povinná poskytnúť správcovi peňažné prostriedky v sume
najviac vo výške 70 % svojho čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok.
V. Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia bez zbytočného odkladu oznamovať súdu všetky
významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom.
VI. Správca je p o v i n n ý vždy na konci skúšobného roka podať súdu podrobnú správu o plnení povinností
dlžníkom počas uplynulého skúšobného roka a o rozdelení poskytnutých peňažných prostriedkov medzi veriteľov
dlžníka.
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 31.1.2017
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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K002572
Spisová značka: 32NcKR/27/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Anita Váczyová, nar. 24.6.1979, bytom Chotín 4, 946 31
Chotín, o návrhu na povolenie oddĺženia, takto
rozhodol
Návrh dlžníčky Anity Váczyovej, nar. 24.6.1979, bytom Chotín 4, 946 31 Chotín, na povolenie oddlženia z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník v lehote do 15 dní odo
dňa doručenia na tunajší súd, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
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 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 30.1.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K002573
Spisová značka: 31K/40/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Peter Varga, nar. 15.6.1974,
bytom Nový rad 30, 946 19 Trávnik, ktorého správcom je: JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie Štefánikova tr.
9, 949 01 Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.P r i z n á v a správcovi JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie Štefánikova tr. 9, 949 01 Nitra, S1208
paušálnu odmenu v sume 796,66 eura.
II.U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie
Štefánikova tr. 9, 949 01 Nitra, S1208, paušálnu odmenu v sume 663,88 eura zo zloženého preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D19 - 86/2016 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 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 24.1.2017
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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K002574
Spisová značka: 31K/40/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Peter Varga, nar. 15.6.1974,
bytom Nový rad 30, 946 19 Trávnik, ktorého správcom je: JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie Štefánikova tr.
9, 949 01 Nitra, o prihláškach predložených správcom, takto
rozhodol
Súd u r č u j e, že na podanie - samostatná prihláška č. 1 veriteľa Obce Trávnik, IČO: 00 306 681, so sídlom 946 19
Trávnik č. 50, doručené do kancelárie správcu poštou dňa 27.12.2016, ktorým si uplatňuje pohľadávku v sume
272,66 eur, sa ako na prihlášku
p r i h l i a d a.
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 30.1.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K002575
Spisová značka: 31NcKR/5/2013
Vás žiadame v lehote 10 dní doručiť súdu písomné aktualizované vyjadrenie k Vášmu návrhu na oddlženie a doklad
preukazujúci príjem /rozpísané jednotlivé zložky za jednotlivé mesiace za dobu od 1.1.2016 do 30.10.2016 a doklady
preukazujúce uspokojovanie veriteľov, ktorých prihlásené pohľadávky boli zistené v konkurznom konaní
31K/81/2012, a to po zrušení konkurzu doposiaľ, ďalej súdu oznámiť, aké sú Vaše majetkové pomery a či máte voči
niekomu vyživovaciu povinnosť a v akej výške.
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31NcKR/5/2013
PREDVOLANIE
V spore
oddlženia: Miroslava Balabánová, nar. 28.2.1985, bytom Komárno, Družstevná 21/75
predvolávame Vás na pojednávanie 24.04.2017 o 13.00 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).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
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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 30.01.2017
Za správnosť vyhotovenia: Erika Tóthová
Okresný súd Nitra dňa 30.1.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K002576
Spisová značka: 1K/43/2015
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Smorada, nar.
16.10.1955, bytom Exnárova 6621/5, 080 01 Prešov, správcom ktorého je: JUDr. Jozef Šperka, PhD. MBA, so
sídlom kancelárie Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania uznesením 1K/43/2015-59, zo dňa
22.12.2016 pripustil vstup vstup Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO:
35 776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu Vladimír Smorada, nar. 16.10.1955, bytom Exnárova
6621/5, 080 01 Prešov, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná
63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 ( Daňový úrad Prešov ), v celkovom rozsahu pohľadávok vo výške
11.779,89 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.01.2017

Okresný súd Prešov dňa 31.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K002577
Spisová značka: 4K/48/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Peter Balun, nar. 13.04.1964,
bytom Kamenná 12435/13A, 080 01 Prešov, správcom ktorého je SKP, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01
Prešov, IČO: 44 915 691, o nevyčerpanej časti preddavku, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám SKP, k.s., so sídlom
kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 44 915 691, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 663,88 eura
zloženého dňa 29.11.2016 na účet tunajšieho súdu pod položkou D19 č. 134/2016.
Poučenie:

Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1
Civilného sporového poriadku) 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 Prešov dňa 30.1.2017

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

16

Obchodný vestník 25/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.02.2017

JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K002578
Spisová značka: 1K/32/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov,
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, konajúci Mgr. Marcel Novotný, riaditeľ daňového úradu o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: Hotel Gerlach, a.s., so sídlom Hviezdoslavova 2, Poprad 058 01, IČO: 31 716 733
právne zast.: JUDr. Ivan Vanko, advokát, Floriánska 19, 040 01 Košice takto
rozhodol
konkurzné konanie voči dlžníkovi: Hotel Gerlach, a.s., so sídlom Hviezdoslavova 2, Poprad 058 01, IČO: 31 716 733,
zastavuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou
tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach a to v dvoch vyhotoveniach.
Podľa § 363 CSP, 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).

Okresný súd Prešov dňa 30.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K002579
Spisová značka: 1K/48/2011
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mestský podnik služieb, s.r.o.
Hanušovce n/T. v konkurze, so sídlom Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 36 456 128, správcom
ktorého je JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD., so sídlom kancelárie Mierová 2529/87, 066 52 Humenné, takto
rozhodol
odvoláva JUDr. Jána Ninčáka, MBA, PhD., so sídlom kancelárie Mierová 2529/87, 066 52 Humenné z funkcie
správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 31.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K002580
Spisová značka: 2K/24/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Produktagro spol. s r.o., so sídlom 066
01 Kochanovce 218, IČO: 36 508 535, správcom ktorého je JUDr. Jaroslava Oravcová, so sídlom kancelárie
Dobrianskeho 1651, 090 31 Vranov nad Topľou, o žiadosti správcu na uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
udeľuje správcovi súhlas na vylúčenie majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v OV č.
72/2015 dňa 16.4.2015, a to pohľadávky:
1/ peňažná pohľadávka - dlžník Agro spol. s r.o. Lackovce, IČO: 11 739 800, neuhradená faktúra č. 12013511 v
súpisovej hodnote 581.420,- Eur
2/ peňažná pohľadávka - dlžník Food Import s.r.o., Bratislava, IČO: 36 665 860, neuhradená faktúra č. 11011085 v
súpisovej hodnote 2.000,- 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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1/ peňažná pohľadávka - dlžník Agro spol. s r.o. Lackovce, IČO: 11 739 800, neuhradená faktúra č. 12013511 v
súpisovej hodnote 581.420,- Eur
2/ peňažná pohľadávka - dlžník Food Import s.r.o., Bratislava, IČO: 36 665 860, neuhradená faktúra č. 11011085 v
súpisovej hodnote 2.000,- Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 31.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K002581
Spisová značka: 2K/25/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Slavomír Jurčo, nar. 5.2.1972,
bytom P.Z. Vrbického 175/4, 059 38 Štrba, správcom ktorého je KONRES k.s., so sídlom Hviezdoslavova 6/3388,
Košice 040 01, IČO: 47 249 005, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Slavomír Jurčo, nar. 5.2.1972, bytom P.Z. Vrbického 175/4, 059 38 Štrba po
splnení konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku 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).
Okresný súd Prešov dňa 31.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K002582
Spisová značka: 2K/19/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Belička,
nar. 26.12.1959, trvale bytom Jurkovičova 117/82, 059 35 Batizovce, správcom ktorého je Mgr. Marián Lipa, so
sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 42 499 500 voči úpadcovi: Pavol Belička, nar. 26.12.1959, trvale
bytom Jurkovičova 117/82, 059 35 Batizovce, prihlásených prihláškou na Okresnom súde Prešov, vedených v
konečnom zozname pohľadávok po por. č. 2 - 42 v celkovej výške 36.898,52 eura na navrhovateľa Slovenskú
konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku 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).
Okresný súd Prešov dňa 31.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, 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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K002583
Spisová značka: 40K/1/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Branislav Balocký, nar. 15.10.1977,
trvale bytom Pod hájom 1362/152, 018 41 Dubnica nad Váhom, ktorého správcom je JUDr. Alojz Žitník so sídlom
kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S485, o návrhu na odvolanie správcu z
funkcie takto
rozhodol
JUDr. Alojz Žitník so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S485 sa
odvoláva z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 31.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K002584
Spisová značka: 28R/4/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Križan, nar. 25.04.1955, trvale
bytom 957 03 Prusy 217, ktorý má pozastavenú činnosť pod obchodným menom Peter Križan - MÄSKO s miestom
podnikania Svätoplukova 1339,
957 04 Bánovce nad Bebravou, IČO 34 480 773, ktorého správcom je JUDr. Otto Markech so sídlom kancelárie
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, značka správcu S1427, o návrhu obchodnej spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.
r. o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 35 724 803, práv. zast. advokátskou kanceláriou TOMÁŠ
KUŠNÍR, s. r. o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 36 613 843, na vstup do konkurzného konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti EOS KSI Slovensko, s. r. o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 35
724 803, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa Plynárenský priemysel, a.
s. so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35 815 256, a to v rozsahu postúpených pohľadávok v
celkovej výške 18 013,07 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 290 až 301.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
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).
Okresný súd Trenčín dňa 31.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K002585
Spisová značka: 28K/1/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Hokejový klub 36 Skalica - v likvidácii, IČO 31871097, Dr.
Clementisa 1150/50, 909 01 Skalica, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: Hokejový klub 36 Skalica - v likvidácii, IČO
31871097, Dr. Clementisa 1150/50, 909 01 Skalica.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: Hokejový klub 36 Skalica - v likvidácii, IČO
31871097, Dr. Clementisa 1150/50, 909 01 Skalica.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 31.1.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K002586
Spisová značka: 23K/41/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Veronika Žitňáková, nar. 18.9.1963,
Poronda 643/11, Zavar, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Veronika Žitňáková, nar. 18.9.1963, Poronda 643/11, Zavar.
Súd u z n á v a konkurz za malý.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: Mgr. Ondreja Bartošoviča, so sídlom kancelárie: Pazmáňa 2020/30,
92701 Šaľa.
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a
zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od
ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. (§ 28
ods. 2 ZKR).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
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6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR).
10.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
14.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
15.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že
majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167
ods. 1 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V
námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti,
súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov. Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto,
že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
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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,
súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
Obchodný vestník 25/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 06.02.2017
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov. Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto,
že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 31.1.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K002587
Spisová značka: 2K/16/2016
Okresný súd v Žiline v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníčky: Mária Miklušová, nar.
27.01.1972, bytom Slnečná 8416/11, 034 06 Ružomberok, právne zastúpená: ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
SLAMKA & Partners s.r.o., so sídlom Radlinského 1735/29, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50 120 000, ktorej správcom
je: JUDr. Ing. Martin Chlapík, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 137/13, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Poukazuje správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 663,88 eur.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina
dňa 26.08.2016 a vedeného pod položkou denníka D18 preddavky na konkurzné konanie, položka registra 131 rok
2016, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho
neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. O sťažnosti
rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť
zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je
súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
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.
Okresný súd Žilina dňa 31.1.2017
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
K002588
Spisová značka: 2K/16/2016
Okresný súd v Žiline v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníčky: Mária Miklušová, nar.
27.01.1972, bytom Slnečná 8416/11, 034 06 Ružomberok, právne zastúpená: ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
SLAMKA & Partners s.r.o., so sídlom Radlinského 1735/29, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50 120 000, ktorej správcom
je: JUDr. Ing. Martin Chlapík, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 137/13, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na
priznanie paušálnej odmeny do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Priznáva správcovi: JUDr. Ing. Martin Chlapík, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 137/13, 010 01 Žilina, paušálnu
odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 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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Priznáva správcovi: JUDr. Ing. Martin Chlapík, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 137/13, 010 01 Žilina, paušálnu
odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho
neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. O sťažnosti
rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť
zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je
súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
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.
Okresný súd Žilina dňa 31.1.2017
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
K002589
Spisová značka: 2K/16/2016
Okresný súd v Žiline v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníčky: Mária Miklušová, nar.
27.01.1972, bytom Slnečná 8416/11, 034 06 Ružomberok, právne zastúpená: ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
SLAMKA & Partners s.r.o., so sídlom Radlinského 1735/29, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50 120 000, ktorej správcom
je: JUDr. Ing. Martin Chlapík, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 137/13, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do pätnástich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí mimo iné
skutočnosti obsahovať aktuálny majetok zapísaný v súpise majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného
speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka vrátane
fotokópii výpisov z účtov.
Okrem pravidelných správ je správca povinný súdu vždy predložiť správu v prípade, že má v úmysle uzatvoriť
zmluvu o odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov
úpadcu a každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako päťsto eur, pričom túto správu obsahujúcu
minimálne informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola
zmluvná strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením
zmluvy.
Správca je povinný súdu predložiť a doručiť zoznam pohľadávok proti podstate zostavený podľa § 96 ods. 2 zákona
č. 7/2005 Z.z. do 5 dní od jeho zostavenia, ako aj návrh čiastočného, resp. konečného rozvrhu výťažku ešte pred
jeho predložením príslušnému veriteľskému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky
zákonné náležitosti a prílohy, pričom musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho
neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. O sťažnosti
rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť
zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je
súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina dňa 31.1.2017
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
K002590
Spisová značka: 4K/22/2011
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Michal Štetina, nar. 22.12.1971,
bytom Na Hôrke 29, 010 03 Žilina, správca úpadcu: LexCreditor k.s., so sídlom kancelárie Červenej armády 1, 036
01 Martin, IČO: 47245913, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Zrušuje konkurz na majetok úpadcu: : Ing. Michal Štetina, nar. 22.12.1971, bytom Na Hôrke 29, 010 03 Žilina, po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom
počte vyhotovení, prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. Za deň doručenia
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho
doručenia.
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).
Odvolanie je potrebné predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na
súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
Okresný súd Žilina dňa 30.1.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K002591
Spisová značka: 3K/11/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Peter Maceáš, nar. 26.05.1970,
bytom Bajzova 2420/27, 010 01 Žilina (do 30.01.2016 podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Peter Maceáš HANNS Peter, s miestom podnikania Bajzova 2420/27, 010 01 Žilina, IČO: 34 359 354), právne zastúpeného: JUDr.
Iva Pavlíková, advokátka, J. Milca 11, 010 01 Žilina, správkyňou ktorého je JUDr. Mária Cabadajová, so sídlom
kancelárie Uhoľná 9, 010 01 Žilina, o návrhu správkyne na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,
takto
rozhodol
Zrušuje konkurz na majetok úpadcu: Ing. Peter Maceáš, nar. 26.05.1970, bytom Bajzova 2420/27,
010 01 Žilina (do 30.01.2016 podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Peter Maceáš - HANNS Peter, s miestom
podnikania Bajzova 2420/27, 010 01 Žilina, IČO: 34 359 354), po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom
počte vyhotovení, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.
Odvolanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v
listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí
súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva.
Odvolanie urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden
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sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.
24
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a

Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.
Odvolanie
elektronickej podobe bezKonkurzy
autorizácie
podľa osobitného predpisu treba Deň
dodatočne
doručiť
v
Obchodnýurobené
vestník v25/2017
a reštrukturalizácie
vydania:
06.02.2017
listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí
súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva.
Odvolanie urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden
rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak
sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Žilina dňa 31.1.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K002592
Spisová značka: 6K/20/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: Rastislav Gonšenica, nar.
24.10.1975, trvale bytom: Slnečná 153/22, 029 01 Námestovo, podnikajúci pod obchodným menom: Rastislav
Gonšenica RAGON, s miestom podnikania: Slnečná 153/22, 029 01 Námestovo, IČO: 37387189, na návrh
navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, J. Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
v y z ý v a navrhovateľa - veriteľa, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia:
-

písomne sa vyjadril k vyjadreniu dlžníka, doručeného súdu dňa 18.01.2017,

-

uviedol ďalšie skutočnosti,

označil dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.
Na neskôr predložené a označené skutočnosti a dôkazy súd nemusí prihliadnuť.
Vyjadrenie k vyjadreniu navrhovateľ - veriteľ predloží s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každá strana dostala jeden rovnopis.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná
sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia
uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez
nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.
Strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany (najmä skutkové tvrdenia,
popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na vykonanie
dôkazov a hmotnoprávne námietky) včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú
uplatnené včas, ak ich strana mohla predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a
hospodárnosť konania. Na prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila
včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších
úkonov súdu (§ 153 v spojení s § 149 CSP).
Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr
do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí ( 154 CSP).

Okresný súd Žilina dňa 31.1.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.02.2017

K002593
Spisová značka: 4R/1/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MBM-STAV, s.r.o., Hviezdoslavovo
nám. 213, 029 01 Námestovo, IČO: 36 394 645, správcom ktorého je: SKP, k.s., IČO: 44 915 691, so sídlom
kancelárie: Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na uloženie záväzného pokynu na
speňaženie majetku oddelenej podstaty, takto
rozhodol

Správca je oprávnený speňažiť majetok úpadcu zapísaný v súpise oddelenej podstaty veriteľa: Prima
banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 203/2016
zo dňa 21.10.2016 pod položkou K024233, formou verejného ponukového konania za podmienok uvedených v bode
III. jeho žiadosti o uloženie záväzného pokynu, doručenej súdu dňa 21.11.2016, s výnimkou výšky zábezpeky, ktorá
bude v závislosti od rozhodnutia správcu 3-10 % z hodnoty istiny pohľadávky a s doplnením pokynu o podmienku pre
záujemcov uviesť na obálke s doručenou ponukou označenie ponukového konania + „NEOTVÁRAŤ“, s tým, že
správca môže obálky otvoriť až po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 31.1.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K002594
Spisová značka: 6K/23/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi František Gromovský, nar.
01.05.1964, trvale bytom: Ševčenkova 10192/8, 036 01 Martin, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: František Gromovský, nar. 01.05.1964, trvale bytom:
Ševčenkova 10192/8, 036 01 Martin.
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Mgr. Marianna Líšková, so sídlom kancelárie: J. Janošku 3, 031 01
Liptovský Mikuláš.
III. V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina k sp. zn. 6K/23/2016.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde.
IV. Súd o t v á r a malý konkurz.
V. S p r á v c a j e p o v i n n ý bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné
miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné / § 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k
veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o
jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada / § 197 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) /.
V námietke zaujatosti musí byť uvedené ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje,
podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti
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veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o
jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
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V námietke zaujatosti musí byť uvedené ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje,
podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá /§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku
/.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom /§ 23 ods. 1 ZKR/. Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihlášku podáva veriteľ v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 druhá veta ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde /§ 28 ods. 6 ZKR/.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada; /vzor tlačiva je uvedený vo
vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzor
tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
Prihláška musí byť doručená správcovi v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§28 ods. 1, 2. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§28 ods. 4 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť /§
30 ods. 2 ZKR/.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky /§ 28 ods. 5 ZKR/. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
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).
V konkurze môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol
inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, alebo ten, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takýto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou
vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku
v základnej
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej
podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže
uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých
ostatných pohľadávok proti tejto podstate /§ 28 ods. 7, 8 ZKR/.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou /§ 29 ods. 5 ZKR/.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku.
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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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
/§ 29 ods. 5 ZKR/. Konkurzy a reštrukturalizácie
Obchodnýstarostlivosťou
vestník 25/2017
Deň vydania: 06.02.2017
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Žilina dňa 30.1.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K002595
Spisová značka: 18K/1/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Miloš Friščák, nar. 20.08.1965,
bytom Bitarová 106, 010 04 Žilina, podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Miloš Friščák, s miestom podnikania:
Bitarová 106, 010 04 Žilina, IČO: 22 634 835, správcom ktorého je: JUDr. Anna Machajdová, so sídlom kancelárie:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany, takto
rozhodol
Majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 203/2015 zo dňa
22.10.2015, a to:
poschodové postele a stolíky- 6ks, skriňa na šatstvo - 1 ks, kuchynský nábytok s doskou-1ks, plynový
sporák- 1ks, elektrická rúra - 1 ks, rohová lavica- 1ks, stoly-2ks, stoličky- 4 ks, ratanová sedacia súprava -1 ks, spolu
v hodnote 1.500,- eur
drevené hranoly cca 30m3, v hodnote 3.000,- eur
je správca povinný speňažovať jednotlivo alebo v jednom súbore nasledovným spôsobom:
a)
správca zverejní ponukové konanie v Obchodnom vestníku, pričom záujemca môže predložiť ponuku
na všetky veci, alebo na jednotlivé súpisové zložky samostatne, správca zároveň všetky veci podrobnejšie špecifikuje
(vek, opotrebenie, stav...)
b)
súbežne so zverejnením ponukového konania v Obchodnom vestníku zverejní správca
prostredníctvom bezplatnej inzercie jednotlivé veci na predaj za súpisovú hodnotu,
c)
lehota na podávanie ponúk bude 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania; ponuky sa budú
doručovať na adresu kancelárie správcu,
d)
každú ponuku zo strany záujemcu v reakcii na inzerciu zapíše správca do ponukového konania, o čom
záujemcu poučí,
e)
ponuku v reakcii na zverejnenie ponukového konania v obchodnom vestníku správca zapíše do ponúk
v rámci ponukového konania, o čom záujemcu poučí,
f)
ponúknutá kúpna cena v rámci inzercie a ponukového konania nesmie byť nižšia ako je 100 %
súpisovej hodnoty dotknutej súpisovej zložky, resp. pri predaji v jednom súbore 100% súpisovej hodnoty súboru
majetku,
g)
ponuka musí obsahovať návrh kúpnej ceny, označenie zložky majetku, ktorý sa ponuka vzťahuje,
h)
vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na podávanie ponúk, o
čom bude bezodkladne informovať súd. So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za dodržania
predchádzajúcich podmienok správca uzavrie kúpnu zmluvu.
i)
kúpna cena bude splatná pri podpise zmluvy,
j)
v prípade, ak víťazný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu, osloví správca ďalšieho záujemcu, ktorý
predložil najvyššiu ponuku,
k)
vyhlasovateľ - správca oboznamuje záujemcov, že ponúkané hnuteľné veci sa predávajú v stave v
akom sú a úspešný záujemca o ich kúpu, tieto veci po uzavretí zmluvy preberie v stave v akom sú na vlastné
prepravné náklady,
l)
v prípade neúspechu ponukového konania požiada správca súd o uloženie ďalšieho pokynu.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 30.1.2017
JUDr. Gabriela Panáková, Sudca
K002596
Spisová značka: 18K/1/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Miloš Friščák, nar. 20.08.1965,
bytom Bitarová 106, 010 04 Žilina, podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Miloš Friščák, s miestom podnikania:
Bitarová 106, 010 04 Žilina, IČO: 22 634 835, správcom ktorého je: JUDr. Anna Machajdová, so sídlom kancelárie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Budovateľská 516/2, 038
53 Turany,
takto
a o zmene
a doplnení
niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Miloš Friščák, nar. 20.08.1965,
bytom Bitarová 106, 010 04 Žilina, podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Miloš Friščák, s miestom podnikania:
Bitarová 106, 010 04 Žilina, IČO: 22 634 835, správcom ktorého je: JUDr. Anna Machajdová, so sídlom kancelárie:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany, takto
rozhodol
Majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 203/2015 zo dňa
22.10.2015, a to:
pozemky nachádzajúce sa v k.ú obce Chvojnica okres Myjava, zapísané na LV č. 1416 patriace
úpadcovi v podiele 1/1 a to: parc. reg. „C“, parc. č. 3413 o výmere 242 m2- záhrady, parc. č. 13734/1 o výmere 2642
m2- orná pôda, parc. č. 13734/2 o výmere 1980 m2- trvalé trávne porasty, parc. reg. „E“, parc. č. 3320, o výmere
1675 m2- orná pôda, parc. č. 3397 o výmere 2419 m2- orná pôda, parc. č. 3403 o výmere 476 m2 - orná pôda, parc.
č. 3416 o výmere 519 m2- orná pôda, parc. č. 3695 o výmere 2728 m2- orná pôda, parc. č. 3704 o výmere 2472 m2orná pôda, parc. č. 13740 o výmere 2776 m2- orná pôda, parc. č. 13741 o výmere 3852 m2- orná pôda, parc. č.
13742 o výmere 5524 m2- orná pôda, parc. č. 13796 o výmere 3305 m2- orná pôda, parc. č. 13799 o výmere 784 m2
- orná pôda, spolu v hodnote 14.166,- eur,
je správca povinný speňažovať týmto spôsobom: na dobrovoľnej dražbe za najnižšie podanie vo výške 100%
súpisovej hodnoty, teda hodnoty určenej znaleckým posudkom, pričom organizáciou dražby je oprávnený poveriť
dražobníka podľa osobitného predpisu (zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách) alebo dražbu zorganizuje
sám primerane podľa ustanovení osobitného predpisu (zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 30.1.2017
JUDr. Gabriela Panáková, Sudca
K002597
Spisová značka: 18K/1/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Miloš Friščák, nar. 20.08.1965,
bytom Bitarová 106, 010 04 Žilina, podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Miloš Friščák, s miestom podnikania:
Bitarová 106, 010 04 Žilina, IČO: 22 634 835, správcom ktorého je: JUDr. Anna Machajdová, so sídlom kancelárie:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany, takto

rozhodol
I. Majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 203/2015 zo dňa
22.10.2015, a to:
1. nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú Chvojnica, okres Myjava:
LV č. 1042, parc. č. 22924 reg. „E“ o výmere 1716 m2 - orná pôda, v podiele 111/288, v súpisovej hodnote 122,- eur
LV č. 1049, parc. č. 22999 reg. „E“ o výmere 525 m2 - orná pôda, v podiele 13/32, v súpisovej hodnote 39,- eur
LV č. 1053, patriace úpadcovi v podiele 111/288, parc. reg. “E“, parc. č. 22525 o výmere 356 m2 - orná pôda , parc.
č. 22952 o výmere 2849 m2 - orná pôda, parc. č. 22959 o výmere 1288 m2 - orná pôda spolu v hodnote 318,- eur
LV č. 1054, patriace úpadcovi v podiele 13/128, parc. reg. „E“, parc. č. 22522 o výmere 2579 m2 - TTP (trvalé trávne
porasty), parc. č. 22966 o výmere 2090 m2 - TPP (trvalé trávne porasty), parc. č. 22967 o výmere 183 m2 - TTP
(trvalé trávne porasty), parc. č. 22970 o výmere 2201 m2- TTP (trvalé trávne porasty), spolu v hodnote 71,- eur
LV č. 1065, patriace úpadcovi v podiele 75/192, parc. reg. „E“, parc. č. 22518 o výmere 1676 m2 - (trvalé trávne
porasty), v hodnote 65,- eur
LV č. 1066, patriace úpadcovi v podiele 13/128, parc. reg. „E“, parc. č. 22519 o výmere 1910 m2- TTP(trvalé trávne
porasty), parc. č. 22521 o výmere 813 m2- TTP spolu v hodnote 27,- eur
LV č. 1287, patriace úpadcovi v podiele 1/16, parc. reg. „C“, parc. č. 3352 o výmere 4204 m2- ovocné sady, parc. č.
3355 o výmere 253 m2- zast. plochy a nádvoria spolu v hodnote 58,- eur
LV č. 1288, patriace úpadcovi v podiele 1/6, parc. reg. „C“, parc. č. 3405/2 o výmere 306 m2- záhrady, v hodnote 10,eur
LV č. 1301, patriace úpadcovi v podiele 13/24, parc. reg. „C“, parc. č. 3427 o výmere 639 m2- ostatné plochy, parc. č.
3428 o výmere 577 m2- ostatné plochy spolu v hodnote 133,- eur
LV č. 1303, patriace úpadcovi v podiele 26/96, parc. reg. „E“, parc. č. 13723 o výmere 1126 m2- TTP (trvalé trávne
porasty), v hodnote 30,- eur
LV č. 1304, patriace úpadcovi v podiele 13/48, parc. reg. „E“, parc. č. 3466 o výmere 606 m2- TTP(trvalé trávne
porasty), v hodnote 16,- eur
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LV č. 1303, patriace úpadcovi v podiele 26/96, parc. reg. „E“, parc. č. 13723 o výmere 1126 m2- TTP (trvalé trávne
porasty), v hodnote 30,- eur
LV č. 1304, patriace úpadcovi v podiele 13/48, parc. reg. „E“, parc. č. 3466 o výmere 606 m2- TTP(trvalé trávne
porasty), v hodnote 16,- eur
LV č. 1305, patriace úpadcovi v podiele 202/768, parc. reg. „E“, parc. č. 13722 o výmere 1601 m2- TTP (trvalé trávne
porasty), v hodnote 42,- eur
LV č. 1307, patriace úpadcovi v podiele 8/48, parc. reg. „E“, parc. č. 4119/1 o výmere 440 m2- lesné pozemky v
hodnote 15,- eur
LV 1308, patriace úpadcovi v podiele 34/96 , parc. reg. „E“, parc. č. 3431 o výmere 4675 m2- TTP (trvalé trávne
porasty), parc. č. 3432 o výmere 48 m2-TTP (trvalé trávne porasty), parc. č. 3433 o výmere 15 m2- TTP (trvalé trávne
porasty), parc. č. 3434 o výmere 296 m2- TTP (trvalé trávne porasty), parc. č. 3438/1 o výmere 846 m2- TTP (trvalé
trávne porasty) v hodnote spolu 214,- eur
LV č. 1845, patriace úpadcovi v podiele 3/12, parc. reg. „E“, parc.č. 3252 o výmere 3169 m2-TTP (trvalé trávne
porasty), v hodnote 79,- eur
LV č. 1846, patriace úpadcovi v podiele 3/48, parc. reg. „E“, parc. č. 3781 o výmere 5036 m2 - lesné pozemky v
hodnote 63,- eur
LV č. 1848, patriace úpadcovi v podiele 1/2, parc. reg. „C“, parc. č. 3464 o výmere 215 m2- ostatná plocha v hodnote
63,- eur
LV č. 2202, patriace úpadcovi v podiele 3/48, parc. reg. „E“, parc. č. 3754 o výmere 2540 m2-orná pôda, v hodnote
32,- eur
LV č. 2922, patriace úpadcovi v podiele 3/4, parc. reg. „E“, parc. č. 3251 o výmere 2929 m2- orná pôda, v hodnote
404,- eur
LV č. 2923, patriace úpadcovi v podiele 2/4, parc. reg. „E“, parc. č. 3297 o výmere 1291 m2- orná pôda, parc. č. 3372
o výmere 749 m2- orná pôda spolu v hodnote 188,- eur
LV č. 2924, patriace úpadcovi v podiele 1/6, parc. reg. „E“, parc. č.13715 o výmere 345 m2- zastavané plochy a
nádvoria v hodnote 18,- eur
LV č. 2925, patriace úpadcovi v podiele 2/6, parc. reg. „E“, parc. č. 3437/1 o výmere 621 m2-TTP (trvalé trávne
porasty), parc. č. 3912 o výmere 2909 m2- lesné pozemky, parc. č. 4120 o výmere 8 m2- TTP(trvalé trávne porasty),
spolu v hodnote 216,- eur
LV č. 2926 patriace úpadcovi v podiele 2/16, parc. reg. „E“, parc. č. 4168 o výmere 25 m2- TTP(trvalé trávne
porasty), v hodnote 1,- eur
2. nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Dlhé Pole, okres Žilina:
LV č. 3198, patriace úpadcovi v podiele 2/8, parc. č. 4082 o výmere 435 m2-orná pôda, parc. č. 4155 o výmere 307
m2-orná pôda, parc. č. 4270 o výmere 1118 m2-orná pôda, parc. č. 4272 o výmere 270 m2-orná pôda, parc. č. 4094
o výmere 356 m2-orná pôda, parc. č.4097/1 o výmere 332 m2-orná pôda, parc. č. 4197/2 o výmere 7 m2-orná pôda,
parc. č. 4064 o výmere 167 m2-orná pôda, parc. č. 4077 o výmere 380 m2-orná pôda, parc. č. 4171 o výmere 596
m2-orná pôda, parc. č. 4174 o výmere 556 m2-orná pôda, parc. č. 4198 o výmere 167 m2-orná pôda, parc. č. 4235 o
výmere 396 m2-orná pôda, parc. č. 4242 o výmere 819 m2-orná pôda, parc. č. 4249 o výmere 512 m2-orná pôda,
parc. č. 4276 o výmere 1622 m2- TTP (trvalé trávne porasty), parc. č. 4290 o výmere 1383 m2-orná pôda, parc. č.
4310 o výmere 924 m2-orná pôda, parc. č. 4331 o výmere 1330 m2-orná pôda, parc. č. 5611 o výmere 1444 m2-orná
pôda, parc. č. 5703 o výmere 1651 m2-orná pôda, parc. č. 5814 o výmere 13291 m2-orná pôda, parc. č. 4137/1 o
výmere 528 m2-orná pôda, parc. č. 4097/2 o výmere 77 m2-orná pôda, parc. č. 4100 o výmere 380 m2- TTP (trvalé
trávne porasty) spolu v hodnote 415,71eur
LV č. 3500, patriace úpadcovi v podiele 1/8, parc. č. 5940 o výmere 46649 m2- orná pôda v hodnote 86,75 eur
LV č. 3501, patriace úpadcovi v podiele 1/24, parc. č. 5941 o výmere 40681 m2- TTP(trvalé trávne porasty) v hodnote
33,90 eur
je správkyňa povinná speňažovať týmto spôsobom: prostredníctvom využitia predkupného práva
dotknutých spoluvlastníkov v súlade s ustanovením § 93 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to za 100% súpisovej hodnoty stanovenej
znaleckým posudkom.
V prípade, že sa dotknutý (majetok) nehnuteľnosti nepodarí speňažiť využitím predkupného práva, je
správkyňa povinná požiadať príslušný orgán o udelenie nového záväzného pokynu.
II. Správkyni udeľuje súhlas na vylúčenie nasledovného majetku zverejneného v súpise všeobecnej
podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 203/2015 zo dňa 22.10.2015, a to nehnuteľnosti nachádzajúce sa v
k.ú. Dlhé Pole, okres Žilina:
LV č. 2945, patriace úpadcovi v podiele 3/5120, parc. č. 2196 o výmere 119412 m2, lesný pozemok, v hodnote 11,90
eur
LV č. 3546, patriace úpadcovi v podiele 1/80, parc. č. 6009 o výmere 261697 m2- TTP (trvalé trávne porasty), v
hodnote 65,42 eur
LV č. 3603 patriace úpadcovi v podiele 3/5120, parc. č. 6786 o výmere 98423 m2-lesný pozemok, v hodnote 9,80 eur
LV č. 4936 patriace úpadcovi v podiele 3/5120, parc. č. 6176 o výmere 77805 m2 - TTP(trvalé trávne porasty), v
hodnote 1,- eur
LV č. 5182, patriace úpadcovi v podiele 3/5120, parc. č. 6113 o výmere 619915 m2 - lesný pozemok, v hodnote
61,74 eur
zo súpisu 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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hodnote 65,42 eur
LV č. 3603 patriace úpadcovi v podiele 3/5120, parc. č. 6786 o výmere 98423 m2-lesný pozemok, v hodnote 9,80 eur
LV č. 4936 patriace úpadcovi v podiele 3/5120, parc. č. 6176 o výmere 77805 m2 - TTP(trvalé trávne porasty), v
hodnote 1,- vestník
eur
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LV č. 5182, patriace úpadcovi v podiele 3/5120, parc. č. 6113 o výmere 619915 m2 - lesný pozemok, v hodnote
61,74 eur
zo súpisu všeobecnej podstaty.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 30.1.2017
JUDr. Gabriela Panáková, Sudca
K002598
Spisová značka: 1K/21/2016

Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Patrik Chrenko, nar. 6.7.1990, J.
Dudu 2011/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, takto
rozhodol

I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Patrik Chrenko, nar. 6.7.1990, J. Dudu 2011/4, 031 01
Liptovský Mikuláš.
II.
Raková.

U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Jozefa Šamaja, so sídlom kancelárie: Raková 683, 023 51

III. V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise u správcu a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn.
1K/21/2016.
IV. Súd o t v á r a malý konkurz.
V. S p r á v c a j e p o v i n n ý bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov
dlžníka: Patrik Chrenko, nar. 6.7.1990, J. Dudu 2011/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu,
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k
veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o
jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada / § 197 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) /.
V námietke zaujatosti musí byť uvedené ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje,
podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá /§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku
/.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom /§ 23 ods. 1 ZKR/. Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). Prihlášku
podáva veriteľ v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Za začiatok
lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
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vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
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podáva veriteľ v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Za začiatok
lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde /§ 28 ods. 6 ZKR/.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada; /vzor tlačiva je uvedený vo
vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzor
tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk <http://www.justice.gov.sk/> /.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
Prihláška musí byť doručená správcovi v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§28 ods. 4 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť /§
30 ods. 2 ZKR/.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky /§ 28 ods. 5 ZKR/. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej
lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo
na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti
dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných
pohľadávok proti tejto podstate /§ 28 ods. 7, 8 ZKR/.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou /§ 29 ods. 5 ZKR/.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku.
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.
Uvedené 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. 9, 10 ZKR/.

Okresný súd Žilina dňa 31.1.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
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K002599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Mindoková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 711/19, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K 72/2015 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K 72/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty :
súp. pol. 4 - iné majetkové právo
popis : zrážky zo mzdy úpadcu za 12/2016
súpisová hodnota : 132,86 EUR
zapísanie do súpisu : 27.1.2017
dôvod zapísania majetku : §72 ods. 2 zák. 7/2005 Z.z.

K002600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Kováčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Uherce 343, 958 41 Veľké Uherce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/18/2014 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/18/2014S258
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Ján Súkeník, správca úpadcu (dlžníka) Rudolfa Kováčika, nar. 7.10.1972, bytom Veľké Uherce 343 týmto
v súlade s ustanovením § 81 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zverejňuje
vylúčenie súpisových zložiek majetku zo súpisu oddelenej podstaty, ktorý bol zverejnený v OV č. 181/2014 dňa
23.9.2014:
Typ súpisnej položky položka súpisu
spoluvlastnícky
popis hnuteľnej veci
majetku
č.
úpadcu
02011 prac. bunda
Hnuteľná vec
51
1/1
PETRO
02014 prac. bunda
Hnuteľná vec
52
1/1
LES

Typ súpisnej položky položka
majetku
súpisu č.

popis hnuteľnej veci

spoluvlastnícky
úpadcu

Hnuteľná vec

929

1 1 442 Podošva Monflex'1
1/1
69

Hnuteľná vec

930

Hnuteľná vec

931

podiel merná
jednotka

množstvo cena/mj

Súpisová
majetku

ks

302

1,10

331,29 EUR

ks

325

1,09

354,09 EUR

podiel merná
jednotka

hodnota

množstvo cena/mj

Súpisová
majetku

pár

1257

0,42

521,66 EUR

11442 Podošva Monflex 448 1/1

pár

40

0,42

16,60 EUR

11442 Podošva Monflex 487 1/1

pár

15

0,42

6,23 EUR
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Hnuteľná vec

932

11442 Podošva Monflex 630 1/1

pár

1254

0,42

520,41 EUR

Hnuteľná vec

933

11442 Podošva Monflex 641 1/1

pár

64

0,41

26,24 EUR

Hnuteľná vec

934

Felix
Keper
1/1
2409/150cm,100%BA

bm

5828

1,35

7 867,80 EUR

Hnuteľná vec

938

Ocelové tužinky

ks

2652

0,33

876,49 EUR

1/1

Typ súpisnej položky položka
majetku
súpisu č.

popis hnuteľnej veci

spoluvlastnícky
úpadcu

Hnuteľná vec

902

podošva Viktor

1/1

Hnuteľná vec

903

podošva Pionier

1/1

Hnuteľná vec

904

podošva Karolf 10

Hnuteľná vec

905

podošva Pionier

Hnuteľná vec

906

Hnuteľná vec

907

Hnuteľná vec

množstvo cena/mj

Súpisová
majetku

pár

457

0,62

281,06 EUR

pár

240

0,52

123,60 EUR

1/1

pár

6

10,27

61,59 EUR

1/1

pár

820

0,52

422,30 EUR

podošva Viktor

1/1

pár

80

0,62

49,20 EUR

podošva Patrik

1/1

pár

25

0,72

17,88 EUR

908

podošva Rudy hnedá 1/1

pár

7

0,87

6,06 EUR

Hnuteľná vec

909

Podošva Luky žltá

1/1

pár

1

0,82

0,82 EUR

Hnuteľná vec

910

Podošva Luky hnedá 1/1

pár

1

0,82

0,82 EUR

Hnuteľná vec

911

podošva Viktor čierna 1/1

pár

137

0,62

84,26 EUR

Hnuteľná vec

912

podošva Viktor hnedá 1/1

pár

32

0,92

29,28 EUR

Hnuteľná vec

913

podošva Pionier čierna 1/1

pár

50

0,52

25,75 EUR

Hnuteľná vec

914

podošva Rudy hnedá 1/1

pár

27

0,87

23,36 EUR

Hnuteľná vec

915

podošva Patrik čierna 1/1

pár

70

0,72

50,05 EUR

Hnuteľná vec

916

podošva Patrik f 81

1/1

pár

209

0,97

201,69 EUR

Hnuteľná vec

917

podošva Viktor f 81

1/1

pár

83

0,92

75,95 EUR

Hnuteľná vec

918

podošva Rudy f 81

1/1

pár

2

0,97

1,93 EUR

Hnuteľná vec

919

podošva Viktor hnedá 1/1

pár

106

0,92

96,99 EUR

Hnuteľná vec

920

Napinacie stielky

1/1

pár

4716

0,12

542,34 EUR

Hnuteľná vec

921

Opaitky

1/1

pár

400

0,12

46,00 EUR

Hnuteľná vec

922

podošva Viktor

1/1

pár

116

0,62

71,34 EUR

Hnuteľná vec

923

Kapla ocel'ová

1/1

pár

4800

0,52

2 472,00 EUR

Hnuteľná vec

924

Planžeta ocel'ová

1/1

pár

2850

0,52

1 467,75 EUR

pár

365

1,12

406,98 EUR

pár

163

1,12

181,75 EUR

Zvršky sandala biela
1/1
1010
Zvršky sandala cierna
1/1
10'10

podiel merná
jednotka

Hnuteľná vec

925

Hnuteľná vec

926

Hnuteľná vec

927

Podošva Korbex

1/1

pár

86

0,72

61,49 EUR

Hnuteľná vec

928

Podošva Ekonom

1/1

pár

830

0,57

468,95 EUR

hodnota

Dôvod vylúčenia: Súhlas zabezpečeného veriteľa na vylúčenie vyššie uvedeného majetku zo súpisu oddelenej
podstaty z toho dôvodu, že majetok nie je možné speňažiť, nakoľko bol znehodnotený.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K002601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gajdoš Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bazovského 2355/5, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/17/2016 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/17/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 28 ods. 3 ZKR):
JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, správca úpadcu
Branislav Gajdoš, nar.: 11.08.1978, bytom Bazovského 2355/5, 955 01 Topoľčany týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom
konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa 19.01.2017 správcom do
zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ

IČO

Allianz – Slovenská poisťovňa, 00 151
a.s.
700

Ulica
Dostojevského rad

Číslo Obec
4

PSČ

Bratislava 815 74

Štát

Prihlásená
suma

Slovenská
republika

455,70 €

suma

–

Celková

JUDr. Miroslav Belica, správca

K002602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Neded 39, 925 85 Neded
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.9.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/29/2015 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/29/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 23/
Opis súpisovej zložky majetku:
Peňažná pohľadávka:

Celková suma: 155,31 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: výkon práce, časť mzdy za mesiac január 2017,
Dlžník: 2KK, s. r. o., Hollého 9, 927 05 Šaľa, IČO: 48 252 042
Dátum splatnosti: február 2017
Súpisová hodnota: 155,31 EUR
Deň zápisu: 1. 2. 2017
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V Piešťanoch, dňa 1. 2. 2017

K002603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Boroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Rázusa 855/20, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.1.1991
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/33/2016 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/33/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., so sídlom kancelárie: Mierové nám. 37, 911 01 Trenčín, ako
správca úpadcu Tibor Boroš, nar. 12.1.1991, bydliskom M. Rázusa 855/20, 971 01 Prievidza (ďalej len „úpadca“)
týmto v súlade s ustanovením § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov na schválenie.
Všeobecná časť:
Správca zvolal prvú schôdzu veriteľov na deň 10.10.2016 (oznámenie zverejnené v Obchodnom vestníku č.
139/2016), predmetom ktorej malo byť aj zvolenie zástupcu veriteľov, pričom prvej schôdze veriteľov sa nezúčastnil
žiadny z veriteľov prihlásených pohľadávok.
Následne zvolal správca na deň 27.10.2016 schôdzu veriteľov (oznámenie zverejnené v Obchodnom vestníku č.
197/2016), predmetom ktorej malo byť aj zvolenie zástupcu veriteľov. Ani tejto schôdze veriteľov sa nezúčastnil
žiadny z veriteľov prihlásených pohľadávok
V súlade s § 39 ods. 1 ZKR „Ak prvá schôdza veriteľov nie je uznášaniaschopná alebo nezvolí veriteľský výbor,
pôsobnosť veriteľského výboru až do riadneho zvolenia veriteľského výboru vykonáva súd.“ Nakoľko veriteľský
výbor resp. zástupca veriteľov nebol zvolený, vykonáva jeho pôsobnosť súd.
Správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 244/2016, deň vydania 21. decembra 2016, oznámenie o zostavení
zoznamu pohľadávok proti podstate a oznámenie o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty v súlade s § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“). Správca
neobdržal v zákonom stanovenej lehote 30 dní odo dňa zverejnenia žiadnu námietku.
Správca v priebehu konkurzného konania zistil a speňažil nasledovný majetok úpadcu:
súpisová
spoluvlastnícky deň
dôvod
hodnota
podiel
zapísania zapísania majetku
EUR

typ súpisovej
P.č. hodnoty
špecifikácia majetku
majetku

speňažené
v vo výške

1.

iná
majetková nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a
1/1
hodnota
hotových výdavkov predbežného správcu

majetok
30.7.2016 podliehajúci 663,88
konkurzu

663,88

2.

peňažná
hotovosť

majetok
4.8.2016 podliehajúci 1 660,00
konkurzu

1 660,00

3.

iná
majetková zrážky zo mzdy za mesiac 07/2016 v rozsahu v akom
1/1
hodnota
podliehajú exekúcii

majetok
22.8.2016 podliehajúci 510,59
konkurzu

510,59

peňažná hotovosť, toho času vložená v prospech
1/1
bankového účtu SK40 0200 0000 0036 9924 8651
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4.

iná
majetková zrážky zo mzdy za mesiac 11/2016 v rozsahu v akom
1/1
hodnota
podliehajú exekúcii

majetok
5.1.2017 podliehajúci 69,15
konkurzu

69,15

5.

iná
majetková zostatok na účte SK76 0900 0000 0050 6222 6681 1/1
hodnota
Šikovné investičné sporenie

majetok
5.1.2017 podliehajúci 70,57
konkurzu

70,57

6.

iná
majetková zostatok na vkladnej knížke/účet č. 1147046382
1/1
hodnota
vedenej VÚB bankou

majetok
16.1.2017 podliehajúci 72,63
konkurzu

72,63

Správca zabezpečil peňažnú hotovosť úpadcu vo výške 1 660,00 Eur.
Správca požiadal súd o prevod nespotrebovanej časti preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu vo výške 663,88 Eur.
Na základe poskytnutej súčinnosti od Slovenskej sporiteľne a.s. správca zistil majetok – zostatok na účte SK76
0900 0000 0050 6222 6681 - Šikovné investičné sporenie vo výške 70,57 Eur.
Na základe poskytnutej súčinnosti od VÚB banky a.s. správca zistil majetok – zostatok na vkladnej knižke č.
1147046382 vo výške 72,63 Eur.
Na základe žiadosti o poskytnutie súčinnosti spoločnosťou TEMPO spol. s r.o. (toho času zamestnávateľ úpadcu)
bola vykonaná zrážka zo mzdy v rozsahu v akom podlieha exekúcii vo výške 510,59 Eur za mesiac 07/2016.
Následne bol s úpadcom ukončený zamestnanecký pomer a zrážky za nasledujúce mesiace tak nemohli byť
vykonané.
Na základe žiadosti o poskytnutie súčinnosti spoločnosťou Profimont PLUS s.r.o. (toho času zamestnávateľ úpadcu)
bola vykonaná zrážka zo mzdy v rozsahu v akom podlieha exekúcii vo výške 69,15 Eur za mesiac 11/2016. Úpadca
bol v zamestnaneckom pomere u uvedeného zamestnávateľa od 14.10.2016 do 16.12.2016. Príjem úpadcu za
obdobie 10/2016 a 12/2016 nebol v rozsahu, ktorý by bolo možné postihnúť výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Voči správcovi nebola podaná žaloba zo strany veriteľov prihlásených pohľadávok o určenie popretej pohľadávky,
nakoľko správca nepopieral žiadnu z prihlásených pohľadávok.
Rozvrhová časť:

P.č. špecifikácia majetku

súpisová
priradené
hodnota speňažené
pohľ.proti
majetku v vo výške
podstate
EUR

súdny
poplatok
0,2%

výška odmeny
určenie
správcu
zo
správcu
speňaženia

odmeny

výťažok
na
prerozdelenie
medzi veriteľov

1.

nespotrebovaná
časť
preddavku
na
úhradu
odmeny
a
hotových 663,88
výdavkov
predbežného
správcu

663,88

167,09

1,33

0,00

speňažené
pred
konaním 1.schôdze 495,46
veriteľov

2.

peňažná hotovosť, toho
času vložená v prospech
1 660,00
bankového účtu SK40 0200
0000 0036 9924 8651

1 660,00

417,80

3,32

0,00

speňažené
pred
konaním 1.schôdze 1 238,88
veriteľov

3.

zrážky zo mzdy za mesiac
07/2016 v rozsahu v akom 510,59
podliehajú exekúcii

510,59

128,51

1,02

0,00

speňažené
pred
konaním 1.schôdze 381,06
veriteľov

4.

zrážky zo mzdy za mesiac
11/2016 v rozsahu v akom 69,15
podliehajú exekúcii

10,37

§ 20 ods. 1 písm. b) v
nadväznosti na § 20
41,24
ods.
4
vyhlášky
665/2005 Z.z.

69,15

17,40

0,14
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5.

zostatok na účte SK76 0900
0000 0050 6222 6681 - 70,57
Šikovné investičné sporenie

70,57

22,27

0,14

10,59

§ 20 ods. 1 písm. b) v
nadväznosti na § 20
37,57
ods.
4
vyhlášky
665/2005 Z.z.

6.

zostatok
na
vkladnej
knížke/účet č. 1147046382 72,63
vedenej VÚB bankou

72,63

21,28

0,15

10,89

§ 20 ods. 1 písm. b) v
nadväznosti na § 20
40,31
ods.
4
vyhlášky
665/2005 Z.z.

spolu:

3 046,82

774,35

6,10

31,85

3 046,82

2 234,52

Prehľad pohľadávok proti podstate tvorí prílohu č. 1.
Prehľad prerozdelenia výťažku medzi jednotlivých veriteľov:
Veriteľ

Prihlásená
suma

Zistená
suma

čiastka
na rozvrhnutie

% uspokojenia

Consumer Finance Holding, a.s., IČO: 35 923 130

6 980,31

6 980,31

631,09

9,04%

Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653

17 728,68

17 728,68

1 602,85

9,04%

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 937 874

6,40

6,40

0,58

9,04%

spolu:

24 715,39

24 715,39

2 234,52

V súlade s § 101 ods. 1 ZKR správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním
určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Správca určuje na schválenie
predkladaného návrhu konečného rozvrhu výťažku 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením doručil Okresnému súdu Trenčín, ktorý vykonáva
pôsobnosť veriteľského výboru resp. zástupcu veriteľov.
Správa zároveň žiada veriteľov prihlásených pohľadávok, aby správcovi oznámili písomne na adresu
kancelárie správcu alebo emailom na blspravca@gmail.com číslo bankového účtu (prípadne aj platobné
údaje – variabilný symbol, špecifický symbol...), na ktorý má byť výťažok poukázaný.
V Trenčíne 1.2.2017

K002604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Truelite s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bellova 40, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 906 286
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/23/2014 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/23/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V konkurznej veci úpadcu Truelite, s.r.o., IČO: 35 906 286, so sídlom Bellova 40, 831 01 Bratislava, č. k.
4K/23/2014 správca na základe súhlasu zástupcu veriteľov zo dňa 16. 12. 2016 vylúčil v súlade s § 81 ZKR zo
všeobecnej podstaty úpadcu Truelite, s.r.o., IČO: 35 906 286, so sídlom Bellova 40, 831 01 Bratislava pokutu vo
výške 6 640,- EUR, ktorá bola udelená konateľovi spoločnosti Zoltán Elek, Március Százhalombatta 2440,
Maďarsko uznesením Okresného súdu Bratislava I č k. 4K/23/2014 – 261 1114213178 zo dňa 05. 11. 2015
právoplatným dňa 12. 02. 2016, zapísaná v súpise všeobecnej podstaty pod položkou č. 11.

Krivankon k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca

K002605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibenský Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorčanská 653/63, 949 05 Nitra - Dolné Krškany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/11/2016 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/11/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu Tomáš Tibenský, Dvorčanská 653/63, 949 05 Nitra –
Dolné Krškany, SR v súlade s § 97 ods. 1 zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zverejňuje návrh rozvrhu výťažku zo speňaženia oddelenej
podstaty úpadcu.
Celková suma výťažku z majetku podliehajúcemu konkurzu - oddelená podstata

60 920,00

Celková suma pohľadávok proti podstate

13 464,24

Rozdiel medzi výťažkom z oddelenej podstaty a pohľadávkami proti podstate

47 455,76

Suma určená na uspokojenie zabezpečeného veriteľa v 1. poradí

42 100,00

Suma určená na uspokojenie zabezpečeného veriteľa v 2. poradí

1 058,00

Zvyšok výťažku presunutý do všeobecnej podstaty úpadcu

4 297,76

P.č. Veriteľ

Debt
45. Collector,
s.r.o.

Percentuálne uspokojenie Zostatok prihlásenej sumy Suma
určená
na
Suma
Uspokojenie
z
rozvrhu
oddelenj po uspokojení z oddeleného rozvrh z všeobecnej
pohľadávok v € oddeleného veriteľa
podstaty
výťažku
podstaty

44 600,07

42

100,00

100,00%

2 500,07

2 500,07

Uznané záložné právo v 1. poradí oddeleného veriteľa Debt Collector, s.r.o. bude uspokojené v plnom rozsahu, tzn.
vo výške 42 100,- Eur. Rozdiel z prihlásenej výšky pohľadávky v sume 2 500,07 Eur bude uspokojený z všeobecnej
podstaty úpadcu pomernou čiastkou.
Určenie lehoty na schválenie konečného rozvrhu:
Podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení určuje zástupcovi veriteľov lehotu na schválenie návrhu konečného rozvrhu do 30 dní od zverejnenia
uvedeného návrhu rozvrhu výťažku oddelenej podstaty v Obchodnom vestníku. Návrh rozvrhu oddelenej podstaty
bol doručený oddelenému veriteľovi na schválenie dňa 30.01.2017.
Na schvaľovanie konečného rozvrhu výťažku sa primerane použijú ustanovenia § 98 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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Na schvaľovanie konečného rozvrhu výťažku sa primerane použijú ustanovenia § 98 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Poučenie správcu:
Podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení oddelený veriteľ - zástupca veriteľov môže v lehote určenej správcom návrh konečného rozvrhu výťažku
schváliť alebo môže v rovnakej lehote proti nemu uplatniť odôvodnené námietky.
Nitre dňa 31.01.2017

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K002606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Konaříková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zárieč- Keblov 61, 013 32 Svederník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Veselovský
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 6K/27/2016/S1572
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/27/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Peter Veselovský správca so sídlom kancelárie: A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, oznamuje veriteľom
úpadcu Eva Konaříková, nar.: 17.10.1967, Zárieč- Keblov č. 61, 013 32 Svederník, že do správcovského spisu je
možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, 2. poschodie administratívnej
budovy, počas pracovných dní, a to nasledovne: Po - Pi: od 9:00-12:00 , 13:00-15:00. Žiadosti o nahliadnutie do
spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese sídla alebo mailom na adrese skp.veselovskyp@gmail.com.
V Ružomberku dňa 1.2.2017
Ing. Peter Veselovský, správca

K002607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ACTHERM, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nadjazdová 1, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 351 091
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 28K/73/2011 S 41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/73/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
zo šiesteho zasadnutia veriteľského výboru v konkurznom konaní sp. zn. 28K/73/2011, spisová značka správcu
28K/73/2011 S 41, úpadcu ACTHERM, a.s. v konkurze, so sídlom Nadjazdová 1, 971 01 Prievidza, IČO:
36 351 091, ktoré sa uskutočnilo dňa 10.1.2017 o 16,00 hod. v sídle predsedu veriteľského výboru.
Prítomní členovia veriteľského výboru:
BAUMAT SK, s.r.o., Bystrická cesta 25, 034 01 Ružomberok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Minárik Vladimír MONTGAS, Krušovská 1540, 955 01 Topoľčany - hlasovanie per rollam
Program:
1. Otvorenie
2. Hlasovanie o schválení návrhu konečného rozvrhu výťažku
3. Záver
Bod 1. programu: Otvorenie
Predseda veriteľského výboru, Ing. Kubovčík, konateľ BAUMAT SK, s.r.o. uviedol, že členovia veriteľského výboru
využili možnosť písomného hlasovania podľa ust. § 38 ods. 3 ZKR, a preto sa považujú za prítomných na dnešnom
zasadnutí. Veriteľský výbor je uznášania schopný, nakoľko sú prítomní dvaja jeho členovia.
Bod 2. programu: Hlasovanie o schválení návrhu konečného rozvrhu výťažku
Predseda veriteľského výboru uviedol, že návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre
nezabezpečených veriteľov vyhotovený dňa 9.12.2016 správca doručil všetkým členom veriteľského výboru
e-mailom dňa 9.12.2016. Návrh konečného rozvrhu výťažku bol zverejnený v OV č. 239/2016 dňa 14.12.2016.
Predseda veriteľského výboru informoval, že v lehote určenej správcom neboli veriteľskému výboru
doručené žiadne námietky proti návrhu konečného rozvrhu výťažku.
K predloženému návrhu konečného rozvrhu výťažku nemali námietky ani prítomní členovia veriteľského
výboru. Preto predseda veriteľského výboru navrhol, aby veriteľský výbor hlasoval o uznesení tohto znenia:
Uznesenie č. 1/2017:
Veriteľský výbor schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených
veriteľov v znení vyhotovenom správcom dňa 9.12.2016 a zverejnenom v OV č. 239/2016 dňa 14.12.2016.
Hlasovanie:

Za

2 hlasy

Proti

0 hlasov

Zdržal sa

0 hlasov

(BAUMAT SK, s.r.o., Minárik Vladimír - písomné
hlasovanie doručené e-mailom dňa 10.1.2017

Uznesenie č. 1/2017 bolo prijaté.
Bod 3. programu: Záver
Nakoľko program zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný, predseda veriteľského výboru zasadnutie
o 16,30 hod ukončil.
Ružomberok 10.1.2017
Predseda veriteľského výboru:
BAUMAT SK, s.r.o.,
zast. konateľom, Ing. Kubovčíkom
Príloha: - prezenčná listina

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K002608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Konaříková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zárieč- Keblov 61, 013 32 Svederník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Veselovský
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 6K/27/2016/S1572
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/27/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Peter Veselovský správca so sídlom kancelárie: A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok ako správca konkurznej
podstaty úpadcu Eva Konaříková, nar.: 17.10.1967, Zárieč- Keblov č. 61, 013 32 Svederník v konkurznej veci
vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 6K/27/2016, v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, zvoláva prvú schôdzu veriteľov a to na deň 5.5.2017 o
10:00 hod. v kancelárii správcu s nasledovným programom: 1. Prezentácia 2. Správa o činnosti správcu a o stave
konkurzného konania 3. Rozhodovanie o výmene správcu. 4. Voľba zástupcu veriteľov 5. Záver.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc prípadne poverenie na zastupovanie veriteľov, a doklad totožnosti.
V Ružomberku dňa 1.2.2017
Ing. Peter Veselovský, správca

K002609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halalovka teraz Vyšná Slaná 2879/40 teraz 69, 049 25 Trenčín teraz
Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/4/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata / o súpisovú zložku majetku č. 86 - peňažná hotovosť v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata / o súpisovú zložku majetku č. 86 - peňažná hotovosť v
sume 320,80 EUR predstavujúca pomernú časť výsluhového dôchodku. Deň zápisu 01.02.2017

K002610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INFOTEST s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 14, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 469 940
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY GROUP, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/27/2016 S1768
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/27/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

INSOLVENCY GROUP, k.s., ako ustanovený správca úpadcu INFOTEST s.r.o., so sídlom Pekárska 14, 917 01
Trnava, IČO: 46 469 940 týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika (5. poschodie), v úradných hodinách správcu,
t.j. počas pracovných dní od 9:00 - 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod., a to po predchádzajúcom
dohodnutí termínu nahliadania so správcom prostredníctvom e-mailu: office@insolvencygroup.sk.
V Bratislave, dňa 31.01.2017
INSOLVENCY GROUP, k.s., správca

K002611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Maroš Škorec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čermeľská cesta 47/A, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1972
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/72/2016 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/72/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu: Ing. Maroš Škorec, nar.
02.06.1972, bytom Čermeľská cesta 47/A, 040 01 Košice (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že Uznesením
Okresného súdu Košice I., sp. zn. 31K/72/2016 zo dňa 25.01.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto
uznesenie Okresného súdu Košice I. bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 21/2017 dňa 31.01.2017.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: FARDOUS PARTNERS správcovská,
k.s., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný
súd Košice I, Štúrová 29, 041 60 Košice, Slovenská republika, k číslu konania 31K/72/2016. Ak veriteľ doručí
správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a
musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
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meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná
prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho
práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Prihláškou možno
uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len
"podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR). Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže
byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku,
pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju
zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze
neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho
obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však
uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska
centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou
starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo pohľadávku v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky
musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§
29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako
na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES)
č.1346/2000 z 29. mája 2000.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee
of the debtor Ing. Maroš Škorec, nar. 02.06.1972, bytom Čermeľská cesta 47/A, 040 01 Košice (hereinafter referred
to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Košice I, No. 31K/72/2016
dated on 25th of January 2017 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the
District Court was published in Commercial bulletin of Slovak republic on 31st of January 2017.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
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address: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, Slovak Republic. In one copy
creditors lodge their claims to the Okresný súd Košice I (District Court Košice I), Štúrova 29, 041 60 Košice I, Slovak
Republic, to the No. 31K/72/2016. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the
application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights
pertaining to registered receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put
into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal after
the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The registration
has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application must be
submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of
the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional claim must
be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the establishment of the
claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and
fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§
29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in
currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the
National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec.
5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered
to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§
28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to
the 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). The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation
and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the
bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the
bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied
in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the
rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably
satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured
claim in the basic registration period, his security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he
has the right against the affected property to handing over that, what the affected property in this consequence was
enriched, whereby such right can be alleged against affected property as claim against property, which will be
satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the
documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a
statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not
accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be
attached an expert report determining the sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken
into consideration (§ 29 sec. 7 BRA). The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the
company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak
republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits
without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list
of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court
determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege
the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall
negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later delivered
objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which
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objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which
the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion.
The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into consideration; in this case the
mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This notice refers to the creditors
who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the
Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
V Košiciach, dňa 01.02.2017
In Košice, on 01.02.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., trustee

K002612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrián Gallai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medveďová 9, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11 786 540
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Kiča
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/45/2012 S1555
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/45/2012
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM

O

DORUČENÍ

PRIHLÁŠOK

PO

UPLYNUTÍ

ZÁKLADNEJ

PRIHLASOVACEJ

LEHOTY

Mgr. Michal Kiča, správca úpadcu: Adrián Gallai, bytom Medveďová 9, 851 04 Bratislava, IČO: 11786540, týmto
v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
bola
správcovi
doručená
prihláška
pohľadávky
do
konkurzu
nasledovne:
- dňa 30.1.2017 od veriteľa Generali poisťovňa, a.s., so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO:35 709
332, a to: prihláška pohľadávky č. 1 v celkovej sume 66.406,38 € , nezabezpečená, ktorá bola zapísaná do
konečného
zoznamu
pohľadávok
dňa
31.1.2017
Mgr. Michal Kiča, správca

K002613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Maroš Škorec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čermeľská cesta 47/A, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1972
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/72/2016 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/72/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu: Ing.
Maroš Škorec, nar. 02.06.1972, bytom Čermeľská cesta 47/A, 040 01 Košice v súlade s § 85 ods. 2 zákona č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Maroš Škorec, nar. 02.06.1972, bytom Čermeľská cesta 47/A, 040 01 Košice v súlade s § 85 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto
oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, v pracovných dňoch v úradných hodinách 08:00 – 11:30, 13:00 – 15:30.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka
na nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu
žiadateľa prípadne e-mailom.
V Košiciach, dňa 01.02.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K002614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavol Deutsch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 814/10, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.1.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/33/2015 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/33/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súp.zl.č. 16
zrážky zo starobného dôchodku úpadcu vyplácané Sociálnou poisťovňou vo výške, v akej môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za mesiac január 2017
súpisová hodnota: 116,52 €
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa

K002615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IRO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 132 121
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/3/2014 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/3/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM

O

DORUČENÍ

PRIHLÁŠOK

PO

UPLYNUTÍ

ZÁKLADNEJ

PRIHLASOVACEJ

LEHOTY

JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu IRO, s. r. o., so sídlom Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, IČO: 34
132 121, ustanovený uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19. marca 2015 (OV 058/2015 zo dňa 25.
marca 2015) týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. oznamujem, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška pohľadávky do konkurzu nasledovne:
- dňa 23.1.2017 od veriteľa Ondio, spol. s.r.o., Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, IČO: 43 801 790
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- dňa 23.1.2017 od veriteľa Ondio, spol. s.r.o., Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, IČO: 43 801 790
a to: súhrnná prihláška pohľadávok č. 1 až č. 5 v celkovej sume 324,- €, nezabezpečená, ktorá bola zapísaná do
konečného
zoznamu
pohľadávok
dňa
24.1.2017
JUDr. Oľga Karásková, správca

K002616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Bonk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenárska 2, 052 01 Spišská Nová ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kališka
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/54/2016 S1743
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/54/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Uznesením Okresného súdu Košice I č. k.: 31K/54/2016 - 108 zo dňa 20. decembra 2016 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Milan Bonk, nar. 16.08.1984, bytom Kamenárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves, pričom ma zároveň
ustanovil za správcu podstaty (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa
28. decembra 2016, v čiastke OV 248/2016.
Ako správca majetku úpadcu v súlade s ust. § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem veriteľom, že zvolávam prvú
schôdzu veriteľov v konkurznom konaní.
Schôdza veriteľov sa uskutoční dňa 31. marca 2016 o 10:00 hod. v kancelárii správcu JUDr. Tomáša Kališku na
adrese Žriedlová 3, 040 01 Košice, 3. poschodie.
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie schôdze veriteľov
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
Rôzne
Záver

Poučenie o prezentácii veriteľov:
Veritelia – fyzické osoby pri prezentácii predložia platný doklad totožnosti.
Veritelia – právnické osoby pri prezentácii predložia aktuálny výpis z obchodného registra, nie starší ako tri mesiace,
spolu s platným dokladom totožnosti príslušného štatutárneho orgánu právnickej osoby.
Zástupcovia veriteľov pri prezentácii predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie, spolu s platným
dokladom totožnosti.
V Košiciach, dňa 1. februára 2017
JUDr. Tomáš Kališka, správca
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K002617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Bonk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenárska 2, 052 01 Spišská Nová ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kališka
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/54/2016 S1743
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/54/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu na účely popretia pohľadávky veriteľom podľa § 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
(ďalej len „ZKR“).
Uznesením Okresného súdu Košice I č. k.: 31K/54/2016 - 108 zo dňa 20. decembra 2016 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Milan Bonk, nar. 16.08.1984, bytom Kamenárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves, pričom ma zároveň
ustanovil za správcu podstaty (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa
28. decembra 2016, v čiastke OV 248/2016.
Týmto ako správca majetku úpadcu v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR oznamujem veriteľom úpadcu
číslo bankového účtu, na ktorý je možné skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok. Účet je vedený v
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu IBAN SK 71 1111 0000 0014 0856 6002.
Poučenie:
V zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak na bankový účet správcu bola
pripísaná kaucia 350 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten
účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len
do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade
úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako
pohľadávku proti podstate.
V Košiciach, dňa 1. februára 2017
JUDr. Tomáš Kališka, správca

K002618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLOVLES, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 517/5, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 430 986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 4K/14/2012 S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/14/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zápisnica zo schôdze veriteľov zo dňa 01.02.2017
vo veci konkurzu na majetok úpadcu SLOVLES, s.r.o., so sídlom Kpt. Nálepku 517/5 033 01 Liptovský
Hrádok IČO: 36 430 986 ( č.k. 4K/14/2012), konanej dňa 01.02.2017 v sídle kancelárie správcu: JUDr. Marty
Bojo Vevurkovej, Mieru 312/13, 029 01 Námestovo o 10.00 hod.
Prítomní veritelia:
Nikto

Program schôdze:

1.
2.
3.
4.

Otvorenie schôdze veriteľov
Správca o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov podľa § 36 ods. 1 písm. b)
Rozhodovanie o výmene správcu podľa ustanovenia § 36 zákona č. 7/2005 Z. z.

K jednotlivým bodom programu:

Správca oznamuje, že schôdza veriteľov bola zvolaná v Obchodnom vestníku č. 13/2017 dňa 19.01.2017 z dôvodu,
že od poslednej schôdze sa hlasovacie práva veriteľov zmenili, tak, že počet hlasov sa zvýšil o viac ako 30%.
Správca konštatuje, že schôdza veriteľov nie je uznášaniaschopná z dôvodu, že na schôdzi nie je prítomný ani
jeden veriteľ, oprávnený na schôdzi hlasovať.

Podľa § 39 ZKR, ak schôdza veriteľov nie je uznášaniaschopná, pôsobnosť veriteľského výboru / zástupcu
veriteľov až do riadneho zvolenia vykonáva súd.
V Námestove 01.02.2017 o 10:15 hod.

JUDr. Marta Bojo Vevurková

K002619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Pekár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 1665, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1974
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/18/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/18/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zverejnenie pohľadávky v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii:

Veriteľ

Ulica

číslo

Obec

PSČ

Prihlásená suma – Celková suma

BL Finance, s.r.o.

Šoltésovej

14

Bratislava

81108

236 257,87 EUR

PHOENIX BOHEMIA, s.r.o.

Na Kocourkách

30

Praha 6

160 00

2 442,54 EUR

SKP, k.s., správca

K002620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ABC KLÍMA s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 19, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 354 131
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/37/2014 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/37/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU OPAKOVANEJ DRAŽBY
v zmysle ust. § 24 zákona č. 257/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov (ďalej „ZoDD“)

Dražobník:
Obchodné meno:
So sídlom:

Advisors k.s.
Dolná 6, Banská Bystrica 974 01

IČO:

46 570 675

Zapísaná v registri:

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica

oddiel: Sr, vložka č.: 593/S
Za spoločnosť:

JUDr. Pavel Škoda, komplementár

Správca konkurznej podstaty úpadcu:

ABC KLÍMA s. r. o.

so sídlom Tomášikova 19, 821 02 Bratislava
IČO: 31 354 131,
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oddiel: Sro, vložka č.: 5390/B

Navrhovateľ dražby:
Obchodné meno:
So sídlom:

Advisors k.s.
Dolná 6, Banská Bystrica 974 01

IČO:

46 570 675

Zapísaná v registri:

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica

oddiel: Sr, vložka č.: 593/S
Za spoločnosť:

JUDr. Pavel Škoda, komplementár

Správca konkurznej podstaty úpadcu:

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

Dátum konania dražby:

01.02.2017

Čas otvorenia dražby:

09:00 hod.

Miesto konania dražby:
Bystrica

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

Poradové kolo dražby:

Siedme kolo dražby

Predmet dražby:
Stavby:

Postavená na pozemku parc. č.

Popis stavby

Súp. č. LV č.

C KN 318

Dom

1726

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

2965 SR, Banská Bystrica, Banská Bystrica

1/1

Pozemky:
Číslo parcely

Druh pozemku

Výmera v m²

LV č.

Štát,
Kat. územie

Obec,

C KN 318

Zastavané plochy a nádvoria

317

2965

SR, Banská Bystrica, Banská Bystrica

1/1

C KN 319

Záhrady

644

2965

SR, Banská Bystrica, Banská Bystrica

1/1

Spoluvl. podiel

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis predmetu dražby:
Rodinný dom s.č.1726 je situovaný na parcele číslo 318, ako samostatne stojaci rodinný dom v uličnej zástavbe v
Banskej Bystrici. Objekt je podpivničený, má jedno nadzemné podlažie a obytné podkrovie.
Technické riešenie:
- Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; 1. NP, 1. PK - murované z
tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - 1. PP, 1. NP, 1. PK - tehlové (priečkovky, CDM,
panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP - s viditeľnými trámami železobetónové; 1. NP - s rovným
podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické; 1. PK - s rovným podhľadom drevené trámové
- Schodisko - 1. PP, 1. NP - liate terazzo, betónová, keramická dlažba
- Strecha - krovy - 1. NP - zložité s nerovnakou výškou hrebeňov s valbami; krytiny strechy na krove - 1. NP - pálené
a betónové škridlové ťažké korýtkové Bramac; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu
úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. PP, 1. NP, 1. PK - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých
látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP, 1. PK - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené;
vnútorné obklady - 1. PP, 1. NP, 1. PK - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; 1. PP, 1. NP - vane; 1. NP WC min. do výšky 1 m; 1. NP, 1. PK - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene); 1. PK - samostatnej
sprchy
- Výplne otvorov - dvere - 1. PP, 1. NP, 1. PK - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. PP, 1. NP, 1. PK - zdvojené
drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. PP - podlahoviny textilné vpichované; 1. NP,
1. PK - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost.
miestností - 1. PP, 1. NP, 1. PK - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - 1. NP - plynový sporák, sporák na propán-bután; 1. NP, 1. PK - odsávač pár; 1. NP, 1. PK drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP - kuchynská linka z prírodného dreva (za bežný meter rozvinutej
šírky); 1. PK - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); 1. PK kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - 1. PP, 1. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. PP, 1. NP, 1. PK - umývadlo; 1. PK - samostatná
sprcha; vodovodné batérie - 1. PP, 1. NP, 1. PK - pákové nerezové so sprchou; 1. PP, 1. NP, 1. PK - pákové
nerezové; záchod - 1. PP, 1. NP, 1. PK - splachovací bez umývadla
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. PP, 1. NP, 1. PK - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. PP - kotol ústredného vykurovania Vaillant
- Vnútorné rozvody vody - 1. PP, 1. NP, 1. PK - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho
zdroja; zdroj teplej vody - 1. PP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným
vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. PP, 1. NP - liatinové a kameninové potrubie; 1. PK - plastové a
azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP - svetelná, motorická; 1. NP, 1.
PK - svetelná; 1. NP - bleskozvod; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením
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- Vnútorné rozvody plynu - 1. PP, 1. NP - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu
- Konštrukcie naviac - 1. NP - klimatizačná jednotka; 1. PK - klimatizačná jednotka;
Dispozičné riešenie:
Na I.NP je vstupná chodba, samostatné WC, kúpeľňa s umývadlom, vaňou, tri pôvodné obytné miestnosti
naposledy využívané ako kancelárie, schodisko do podkrovia a suterénu, kuchyňa s kuchynskou linkou, drez,
plynový sporák, odsávač. Na I.PP sú skladové priestory, kotolňa, pôvodná práčovňa, dve obytné miestnosti,
kúpeľňa s WC, umývadlom, vaňou. V podkroví sú dve obytné izby, chodba, kúpeľňa s WC, umývadlom,
sprchovacím kútom, kuchynka s drezom a elektrickým sporákom.
Pôvodný objekt bol zrealizovaný a daný do užívania približne v roku 1940, v roku 1999 bola zrealizovaná celková
rekonštrukcia objektu so zobytnením podkrovných priestorov a vydané rozhodnutie na povolenie užívať stavbu.
Objekt je v dobrom technickom stave, s bežnou údržbou. V roku 2016 bolo demontované vykurovacie teleso v
kuchyni na I.NP z dôvodu vypustenia vykurovacieho systému a opravy.
Objekt má sedem obytných miestností s kompletným príslušenstvom. Viac ako polovica podlahovej plochy
všetkých miestností je určená na bývanie a stavba nemá viac ako tri byty a dve nadzemné podlažia a podkrovie,
objekt má charakter rodinného domu aj v zmysle vydaného rozhodnutia na povolenie užívať stavbu. Objekt bol
naposledy využívaný ako pobočka spoločnosti - administratívna budova so sociálnym zázemím a tri izby na
príležitostné ubytovanie zamestnancov v zmysle rozhodnutia Okresného úradu v Banskej Bystrici z roku 1999.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Na liste vlastníctva č. 2965 vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor, pre k. ú. Banská
Bystrica, sú v časti C: ŤARCHY
·
·
·
·

PARC.Č. 318, 319, Č.S. 1726: ZÁLOŽNÉ PRÁVO PRE POHĽADÁVKU ĽUDOVEJ BANKY,
A.S.,BRATISLAVA (IČO: 17 321 123), Č. ZML. V 782/2002 ZO DŇA 20.3.2002 - VZ 584/2002
Na parc. č. 318, 319 + č. s. 1726 na p. č. 318: Záložné právo pre pohľadávku ĽUDOVÁ BANKA, a.s.,
Vysoká 9, Bratislava, IČO: 17321123, č. zml. V 1181/2006 zo dňa 19. 4. 2006 - VZ 635/2006
Na parc.č.318, 319 a č.s.1726 na parc.č.318 -Záložné právo pre pohľadávku ĽUDOVÁ BANKA, a.s.,
Vysoká 9, Bratislava (IČO: 17321123) č.zml. V 4431/2007 z 14.9.2007 -1794/2007
Na parc. č. 318, 319 + č. s. 1726 na p. č. 318: Záložné právo pre pohľadávku VOLKSBANK Slovensko, a.
s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123 č. zml. V 2601/2011 zo dňa 20. 6. 2011 - ČZ 2143/2011

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Meno znalca:

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

Znalecký posudok:

237/2016

Všeob. cena stanovená znal. posudkom:

223.000,- EUR

Najvyššie podanie:

150.000,- EUR

Označenie licitátorov:

JUDr. Pavel Škoda

Námietky proti priebehu dražby neboli vznesené.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:
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V zmysle ust. § 21 ods. 2 ZoDD V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené
ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil
neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo
dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o
dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt
podľa osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V
prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
V zmysle ust. § 21 ods. 3 ZoDD Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa ods. 2, je povinná oznámiť príslušnému
okresnému úradu začatie súdneho konania.
V zmysle ust. § 21 ods. 4 ZoDD Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa ods. 2 sú navrhovateľ
dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ods 2.
V zmysle ust. § 21 ods. 5 ZoDD Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu
zanikajú ku dňu príklepu.
V zmysle ust. § 21 ods. 6 ZoDD Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak
bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak
neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať
riadnu obhliadku predmetu dražby.

V Banskej Bystrici dňa 01.02.2017

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

K002621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

CERTIFIKOVANÁ INVESTIČNÁ A STAVEBNÁ
SPOLOČNOSŤ, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
DLHÁ 90, 010 09 ŽILINA
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 615 422
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K/2/2011 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K 2/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru vo veci konkurzu úpadcu CERTIFIKOVANÁ INVESTIČNÁ
A STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o., so sídlom Dlhá 90, Žilina 010 09, IČO: 31 615 422, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd.: Sro, vlžka č. 2214/L (ďalej aj ako „úpadca“), vedenej
pred Okresným súdom v Žiline pod sp. zn. 4K/2/2011
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Dátum:
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Hlasovanie per rollam (elektronicky emailom)
Hlasovanie per rollam (elektronicky emailom)

Hlasovanie per rollam (elektronicky emailom)

Prítomní:
1.
2.
3.
4.

Calorim Sk, s.r.o.
HORVÁT klimatizácia a vetranie, s.r.o.
RAVEN a.s.
Komerční banka, a.s.

(v zast. p. Ing. Zuzana Skokanová)
(v zast. konateľa Ing. Miloša Horváta)
(v zast. ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA ŠTRBÁŇ, s.r.o.)
(v zast. Balcar, Polanský & spol. s.r.o.)

Program :

1. Schvaľovanie Návrhu čiastkového rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty Úpadcu CERTIFIKOVANÁ
INVESTIČNÁ A STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.

Správkyňa písomne elektronickou formou prostredníctvom e-mailu doručila jednotlivým členom veriteľského výboru
návrh čiastkového rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty Úpadcu, pričom tento zverejnila aj v Obchodnom vestníku
OV 248/2016 dňa 28.12.2016. Správkyňa požiadala členov veriteľského výboru, aby po preštudovaní Návrhu
čiastkového rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty Úpadcu v súlade s ust. §-u § - u 98 ods. 3 ZKR Návrh
čiastkového rozvrhu výťažku v zákonom stanovenej 30-dňovej lehote schválili alebo proti nemu v rovnakej lehote
uplatniť odôvodnené námietky.

O vyššie uvedenom bode programu bolo hlasované "per rollam". Na účely uznášaniaschopnosti sa v zmysle
ustanovenia § - u 38 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. (ďalej len „ZKR“) hlasujúci členovia veriteľského výboru považovali
za prítomných. Štyria členovia veriteľského výboru akceptovali výzvu správkyne a vykonali hlasovanie spôsobom
"per rollam". Na základe uvedeného, správkyňa skonštatovala, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko
bola prítomná väčšina členov veriteľského výboru.
Členovia veriteľského výboru využili svoje právo podľa ustanovenia § - u 38 ods. 2 a 3 ZKR a o návrhu čiastkového
rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty Úpadcu hlasovali písomným zaslaním svojho hlasu ("per rollam")

Hlasovanie veriteľského výboru:
Za:
Zdržali sa:
Proti:

4
0
0

Člen veriteľského výboru mz trade, s.r.o. v zákonom stanovenej lehote nehlasoval a ani neuplatnil odôvodnené
námietky.
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Bolo schválené uznesenie č. 1: Veriteľský výbor schvaľuje Návrh čiastkového rozvrhu výťažku všeobecnej
podstaty
Úpadcu CERTIFIKOVANÁ INVESTIČNÁ A STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o. sídlom Dlhá 90, Žilina
010 09, IČO: 31 615 422 zo dňa 22.12.2016.

Zápisnica bola vyhotovená v troch vyhotoveniach: 1x pre správcu, 1x na súd, 1x pre predsedu veriteľského výboru.

RAVEN a.s., predseda veriteľského výboru
práv. zast. ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA ŠTRBÁŇ, s.r.o.

JUDr. Marína Gallová, správca

K002622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FAMILIA ME, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furdekova 10, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 858 079
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/46/2014 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/46/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru dňa 17.01.2017

Spisová značka súdneho spisu:

6K/46/2014

Spisová značka správcovského spisu:

6K/46/2014 S1755

Obchodné meno úpadcu:

FAMILIA ME, s r.o.

Sídlo úpadcu:
IČO úpadcu:

Furdekova 10, 851 03 Bratislava
35 858 079

Miesto konania:

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

Dátum konania:

17.01.2017

Prítomní:
·

Predseda VV Slovenská konsolidačná, a.s. zastúpená povereným zástupcom Ing. Soňa Kolláriková;
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Člen VV Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava zastúpená Slovenskou konsolidačnou, a.s.,
poverený zástupca Ing. Soňa Kolláriková;
Člen VV Sociálna poisťovňa, zastúpená povereným zástupcom Ing. Mgr. Andrea Koptíková.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Návrh na uloženie záväzného pokynu na speňaženie nehnuteľného majetku úpadcu prostredníctvom
dobrovoľnej dražby.
3. Záver.

K bodu 1)
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci
členovia VV.
K bodu 2)
V konkurznom konaní úpadcu FAMILIA ME, s r.o., so sídlom Furdekova 10, 851 03 Bratislava, IČO: 35 858 079 sa
správca konkurznej podstaty obrátil žiadosťou zo dňa 13.12.2013 na predsedu VV Slovenská konsolidačná, a.s.
o udelenie záväzného pokynu – vo veci speňažovania nehnuteľného majetku úpadcu prostredníctvom
dobrovoľnej dražby:

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti:
1. Budova – Predajňa a výrobňa mäsových výrobkov so súp. č. 165 postavenej na p. č. 186, k. ú. Malé
Leváre, vrátane drobných stavieb, súčastí a príslušenstva SR, LV č. 134 vedený pre okres: Malacky, obec:
Malé Leváre, k.ú.: Malé Leváre. Spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1; súpisová hodnota 92.000,00 €;
2. Pozemok – parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape ako parc. č. 186 o výmere 676 m2, druh:
Zastavané plochy a nádvoria. SR, LV č. 134 vedený pre okres: Malacky, obec: Malé Leváre, k. ú.: Malé
Leváre. Spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1; súpisová hodnota 10.000,00 €.

Uznesenie:
Veriteľský výbor v konkurznom konaní úpadcu FAMILIA ME, s r.o., so sídlom Furdekova 10, 851 03 Bratislava, IČO:
35 858 079 súhlasí s návrhom správcu konkurznej podstaty na speňaženie nehnuteľného majetku úpadcu
prostredníctvom dobrovoľnej dražby a ukladá záväzný pokyn správcovi konkurznej podstaty na jeho speňažovanie
nasledovne:

·
·
·
·
·
·
·
·

Predajom nehnuteľností na dražbe organizovanej dražobníkom, a to spoločnosťou MH Estate, s r.o.; IČO:
36 786 047.
Postup dražobníka pri výkone dražby je upravený v zákone č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách,
pričom najnižšie podanie na dražbe bude:
Pre 1. kolo dražby vo výške 100 % hodnoty nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom;
v prípade neúspešnosti prvého kola
Pre 2. kolo dražby vo výške 80 % hodnoty nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom; v prípade
neúspešnosti druhého kola
Pre 3. kolo dražby vo výške 50 % hodnoty nehnuteľnosti stanovej znaleckým posudkom.
Dražobná zábezpeka bude vo výške 20 % najnižšieho podania a bude ju možno zložiť aj v hotovosti do
otvorenia dražby;
Minimálne prihodenie bude 500,00 €;
Hodnota predpokladaných nákladov na organizáciu dražby bude vo výške 1 500,00 € s DPH a tieto náklady
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Hodnota predpokladaných nákladov na organizáciu dražby bude vo výške 1 500,00 € s DPH a tieto náklady
budú dražobníkovi uhradené až z výťažku dražby;
Odmena dražobníka bude najviac 1 750,00 € vrátane DPH, v prípade upustenia od dražby alebo zmarenia
dražby najviac 750,00 € vrátane DPH.

V prípade, že sa nehnuteľnosti nepredajú ani v 3.kole dražby, požiada správca konkurznej podstaty o nový
záväzný pokyn.
Výsledky hlasovania jednotlivých členov veriteľského výboru za vyššie uvedené uznesenie:
Veritelia:
Člen veriteľského výboru
Slovenská konsolidačná, a.s.
DÚ BA v zastúpení SK,a.s.
Sociálna poisťovňa

Hlasovanie
ZA
ZA
PROTI

Účasť
Osobne neprítomný
Osobne neprítomný
Osobne neprítomný

pre účely uznášaniaschopnosti
V zmysle § 38 ods. 3 ZKR prítomný
V zmysle § 38 ods. 3 ZKR prítomný
V zmysle § 38 ods. 3 ZKR prítomný

ZA: 2 hlasy
PROTI: 1 hlas
ZDRŽALO SA: 0 hlasov
Uznesenie: prijaté
V zmysle § 38 ods. 2) tretia veta ZKR: na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru. Vzhľadom na skutočnosť, že za prijatie vyššie uvedeného
uznesenia hlasovali dvaja členovia veriteľského výboru, veriteľský výbor prijal uznesenie o udelení záväzného
pokynu – vo veci speňažovania nehnuteľného majetku úpadcu prostredníctvom dobrovoľnej dražby za
vyššie stanovených podmienok.
K bodu 3)
Program zasadnutia VV bol vyčerpaný.
Predseda VV Slovenská konsolidačná, a.s. poverený zástupca Ing. Soňa Kolláriková zápisnicu zo zasadnutia VV
podpíše a následne ju doručí Okresnému súdu Bratislava I a správcovi konkurznej podstaty PERSPECTA, k.s., so
sídlom kancelárie Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava.
Predseda VV zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
V Bratislave 17.01.2017

Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru:

.......................................................................................
SK, a.s. poverený zástupca Ing. Soňa Kolláriková

K002623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prírodná farmácia s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Riazanská 59, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 880 406
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Juraj Tatara
Sídlo správcu:
Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/24/2008 S1144
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.02.2017

Okresný súd Bratislava I
2K/24/2008
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z 3. zasadnutia veriteľského výboru úpadcu Prírodná farmácia, s.r.o. , Riazanská č. 59, Bratislava,
IČO: 35 880 406,
zvolaného v zmysle § 38 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z.

Prítomní:

Ing. Darina Malíková
Peter Vittek
Slovenská konsolidačná a.s., v zast. Ing. Alena Španírová

Program :

1/ Prerokovanie návrhu na uloženiu pokynu SKP Ing. Jurajovi Tatarovi na
základe jeho žiadosti zo dňa 30. 9. 2016
2/ Prerokovanie návrhu na uloženie pokynu SKP Ing. Jurajovi Tatarovi na základe jeho žiadosti
zo dňa 28. 11. 2016
3/ Schválenie záväzných pokynov

I.

Ako predsedovi veriteľského výboru úpadcu Prírodná farmácia, s.r.o. Riazanská 59, Bratislava, IČO:
35 880 406 mi bola doručená žiadosť správcu úpadcu Ing. Juraja Tataru zo dňa 30. 9. 2016, ktorou žiada veriteľský
výbor o uloženie záväzného pokynu. Ďalej mi ako predsedovi veriteľského výboru uvedeného úpadcu bola
doručená žiadosť správcu zo dňa 28. 11. 2016, ktorou žiada veriteľský výbor o uloženie ďalšieho záväzného
pokynu. Uvedené žiadosti sa týkajú nasledovných otázok:

1/ V právnej veci žalobcu: Ing. Juraj Tatara, SKP Prírodná farmácia, s.r.o. proti žalovanému: MED – ART, spol.
s r.o., o určenie neúčinnosti právneho úkonu vedenej na OS Bratislava I. pod sp. zn. 2Cbi 3/2009, sa SKP domáhal
určenia právnej neúčinnosti uspokojenia pohľadávok odporcu úpadcom zo dňa 9.10.2008 v celkovej výške
603.184,- Sk, t. j.
20.022,- Eur a poskytnutia tomu zodpovedajúcej náhrady do všeobecnej podstaty úpadcu
a náhrady trov súdneho konania. SKP má za to, že sa jednalo o také konanie pred vyhlásením konkurzu, ktoré
znevýhodňovalo ostatných veriteľov úpadcu. Z dôvodu prebiehajúcich mimosúdnych rokovaní o prípadnom urovnaní
bolo dňa 24. 6. 2013 na základe zhodného návrhu účastníkov vydané uznesenie OS Bratislava I. o prerušení
konania, č. k. 2 Cbi/3/2009 – 40, právoplatné dňa 20. 7. 2013.

V pôvodnom návrhu dohody o urovnaní navrhoval žalovaný uspokojenie v čiastke 10.000,- Eur, resp. 13.000,- Eur.
V súčasnosti je na základe informácie od právneho zástupcu žalovaného pripravený z jeho strany nový návrh
dohody o urovnaní, ktorý v zmysle ust. § 86 ods. 2/ ZKR podlieha súhlasu príslušného orgánu. Žalovaný je
vzhľadom na časové hľadisko sporu pripravený zaplatiť do podstaty celú istinu, t. h. 20.022,- Eur a žiada
o odpustenie úrokov a prípadného príslušenstva s tým, že trovy súdneho konania a právneho zastúpenia znáša
každá strana samostatne.
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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SKP má za to, že vyriešenie spornej veci dohodou je hospodárnejšie a z časového hľadiska efektívnejšie, a to
vzhľadom na skutočnosť, že konkurz na majetok úpadcu vyhlásený dňa 16. 10. 2008 do dnešného dňa nebol
ukončený, čomu bráni prebiehajúci spor o určení neúčinnosti právneho úkonu, na základe ktorého došlo v čase
pred vyhlásením konkurzu k uspokojeniu pohľadávok v celkovej výške 20.022,- Eur úpadcom v prospech
žalovaného, ktorými môže byť majetok podliehajúci konkurzu dotknutý.
SKP dal do pozornosti, že vzhľadom na prerušenie súdneho konania neboli v uvedenom období vo veci vykonané
žiadne úkony súdu, smerujúce k rozhodnutiu a ukončeniu veci.

V nadväznosti na to SKP konštatuje, že v prípade, ak nedôjde k uzatvoreniu dohody o urovnaní v navrhovanej
výške 20.022,- Eur na účet všeobecnej podstaty úpadcu, v prerušenom konaní sa bude pokračovať, pričom je tu
reálny predpoklad, že jeho trvanie sa môže pri použití dostupných opravných prostriedkov strán predĺžiť minimálne
o ďalšie 3 roky, kým dôjde k jeho právoplatnému skončeniu.

V tejto súvislosti SKP poukázal na to, že v prípade ukončenia predmetného súdneho sporu rozhodnutím súdu,
ktorým by súd vyhovel žalobe na určenie neúčinnosti právneho úkonu, vedenej na OS BA I pod sp. zn. 2 Cbi 3/2009
a zaviazal by žalovaného na zaplatenie náhrady do všeobecnej podstaty úpadcu v požadovanej výške, nemožno
vylúčiť, že žalovaný ako obchodná spoločnosť účelovo zanikne, alebo sa inými právnymi úkonmi zbaví svojho
majetku, v úmysle vyhnúť sa dobrovoľnému plneniu súdom judikovanej povinnosti voči žalobcovi, čím by opätovne
dochádzalo k ukráteniu uspokojenia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov úpadcu. Následkom
uvedeného konania by bola iniciácia ďalších súdnych sporov, nakoľko v zmysle § 86 ods. 2 ZKR je správca povinný
využiť všetky právne prostriedky na ochranu a vymáhanie majetkových práv podliehajúcich konkurzu vrátane
uplatňovania odporovacieho práva v zmysle ustanovení ZKR, čím by dochádzalo k ďalšiemu predlžovaniu trvania
konkurzného konania a objektívnemu ukracovaniu uspokojenia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov
úpadcu.

2/ V právnej veci žalobcu: Ing. Juraj Tatara, SKP Prírodná farmácia, s.r.o. proti žalovanému Eurotransfer s. r. o.
(pôvodne Lekáreň vicky Wall s. r. o.) vedenom na OS Bratislava I. pod sp. zn. 1Cbi/27/2009 sa SKP domáhal
určenia neúčinnosti právneho úkonu postúpenia pohľadávky vo výške 69.835,- Sk, t. j. 2.318,09 Eur.

Po začatí konkurzného konania bolo zistené, že úpadca vo svojom majetku eviduje voči Edite Jónyovej peňažnú
pohľadávku vo výške 2.318,09 EUR, ktorú nadobudol ako postupník Zmluvou o postúpení pohľadávky zo dňa 28. 7.
2008 (ďalej len „Zmluva“), v zmysle ktorej úpadca dňa 31. 7. 2008 uhradil postupcovi Lekáreň Vicky Wall s.r.o.
dohodnutú odplatu v celkovej výške 2.318,09 Eur. Vzhľadom na to, že takéto konanie napĺňalo znaky ukracujúceho
úkonu a právneho úkonu bez primeraného protiplnenia, bolo v roku v 2009 začaté súdne konanie, v ktorom sa
žalobca domáha určenia právnej neúčinnosti Zmluvy voči veriteľom a vrátenia poskytnutého peňažného plnenia od
žalovaného postupcu do konkurznej podstaty.

V tejto súvislosti SKP dal do pozornosti, že žalovaná spoločnosť Lekáreň Vicky Wall s.r.o. ku dňu 11.12.2014
zanikla z dôvodu zlúčenia so spoločnosťou Eurotransfer spol. s.r.o., v dôsledku čoho sa aj v prípade ukončenia
predmetného súdneho sporu v prospech žalobcu rozhodnutím súdu, ktorým by súd vyhovel žalobe na určenie
neúčinnosti právneho úkonu a zaviazal by žalovaného k úhrade požadovaného peňažného plnenia, takéto plnenie
stáva na základe majetkových pomerov novovzniknutej nástupníckej spoločnosti Eurotransfer spol. s.r.o. prakticky
nevymožiteľným. Nástupnícka spoločnosť Eurotransfer spol. s.r.o., so sídlom Trenčianska 53,821 09 Bratislava,
IČO: 317 222 61, v mene ktorej vystupuje konateľ: Jean Simon Compta (Toulouse, Francúzska republika) má
poslednú uloženú účtovnú závierku z roku 2005 a okrem toho, že je nástupníckou spoločnosťou z dôvodu zlúčenia
viac ako 70 spoločností, z ktorých väčšina má sídlo uvádzané na tzv. cintoríne spoločností, a to na chatke s adresou
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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viac ako 70 spoločností, z ktorých väčšina má sídlo uvádzané na tzv. cintoríne spoločností, a to na chatke s adresou
Okružná 3239, Modra, nemá podľa verejne dostupných informácií žiaden majetok.

SKP má na základe vyššie uvedeného za to, že späťvzatie návrhu by bolo hospodárnejšie a z časového hľadiska
efektívnejšie riešenie, najmä s ohľadom na skutočnosť, že konkurz na majetok úpadcu, vyhlásený dňa 16. 10. 2008,
do dnešného dňa nebol ukončený, čomu bráni aj prebiehajúci spor o určení neúčinnosti právneho úkonu
a dochádza tak k predlžovaniu trvania konkurzného konania.

II.

Listom zo dňa 1. 12. 2016 predseda veriteľského výboru úpadcu Prírodná farmácia, s.r.o., Bratislava, IČO:
35 880 406, v zmysle § 38 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. požiadal ostatných členov veriteľského výboru o zaslanie
písomného stanoviska k hlasovaniu o prijatí / neprijatí nasledovného znenia uznesenia z 3. zasadnutia veriteľského
výboru úpadcu Prírodná farmácia, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 880 406:

1/ „Veriteľský výbor ako príslušný orgán udeľuje správcovi záväzný pokyn, aby v právnej veci žalobcu Ing.
Juraj Tatara, SKP Prírodná farmácia, s. r. o. c/a žalovaný MED-ART, spol. s r. o., o určenie neúčinnosti
právneho úkonu vedenej na OS BA I pod sp. zn.: 2Cbi 3/2009, uzatvoril dohodu o urovnaní, v zmysle ktorej
sa sumu urovnania v celkovej výške 20.022,- Eur titulom náhrady za uspokojenie pohľadávok žalovaného
úpadcom zo dňa 9. 10. 2008 a zároveň žalobca nebude od žalovaného požadovať zaplatenie úrokov
a prípadného ďalšieho príslušenstva istiny, pričom každá strana bude znášať trovy konania o určenie
neúčinnosti právneho úkonu samostatne.“

2/ „Veriteľský výbor ako príslušný orgán udeľuje správcovi záväzný pokyn, aby v právnej veci žalobcu Ing.
Juraj Tatara, správca úpadcu: Prírodná farmácia, s.r.o. c/a žalovaný: Eurotransfer s. r. o. (pôvodne Lekáreň
Vicky Wall s. r. o.) o určenie neúčinnosti právneho úkonu vedenej na OS BA I, pod sp. zn.: 1Cbi/27/2009,
zobral žalobu v celom rozsahu späť a požiadal súd aby konanie zastavil.“

Predseda veriteľského výboru, Ing. Darina Malíková, svoj písomný súhlas s navrhovaným znením uznesenia
vyjadrila v písomnom stanovisku zo dňa .1. 12. 2016.

Dňa 8. 12. 2016 bolo predsedovi veriteľského výboru doručené písomné stanovisko člena veriteľského
výboru Petra Vitteka, Mládežnícka 20, 841 10 Bratislava, ktorým vyjadril súhlas s navrhovaným znením uznesenia.

Dňa 16. 12. 2016 bolo predsedovi veriteľského výboru doručené písomné stanovisko člena veriteľského výboru
Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, v zast. Mgr. Roman Hrabušom, ktorým vyjadril
súhlas s navrhovaným znením uznesenia.

Podľa § 38 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. veriteľský výbor je uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho
členov. Každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov
veriteľského výboru prepočítajú podľa ich hlasovacích práv, ktoré sa počítajú na schôdzi veriteľov pri voľbe a
odvolávaní členov veriteľského výboru.

V zmysle vyššie uvedeného predseda veriteľského výboru konštatuje, že zasadnutia veriteľského výboru sa
zúčastnili všetci členovia veriteľského výboru, ktorí navrhované znenie uznesenia schválili 100 %-nou väčšinou
všetkých hlasov. Na základe uvedeného na 3. zasadnutí veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné uznesenie záväzný pokyn pre správcu:

1/ „Veriteľský výbor ako príslušný orgán udeľuje správcovi záväzný pokyn, aby v právnej veci žalobcu Ing.
Juraj Tatara, SKP Prírodná farmácia, s. r. o. c/a žalovaný MED-ART, spol. s r. o., o určenie neúčinnosti
právneho úkonu vedenej na OS BA I pod sp. zn.: 2Cbi 3/2009, uzatvoril dohodu o urovnaní, v zmysle ktorej
sa sumu urovnania v celkovej výške 20.022,- Eur titulom náhrady za uspokojenie pohľadávok žalovaného
úpadcom zo dňa 9. 10. 2008 a zároveň žalobca nebude od žalovaného požadovať zaplatenie úrokov
a prípadného ďalšieho príslušenstva istiny, pričom každá strana bude znášať trovy konania o určenie
neúčinnosti právneho úkonu samostatne.“

2/ „Veriteľský výbor ako príslušný orgán udeľuje správcovi záväzný pokyn, aby v právnej veci žalobcu Ing.
Juraj Tatara, správca úpadcu: Prírodná farmácia, s.r.o. c/a žalovaný: Eurotransfer s. r. o. (pôvodne Lekáreň
Vicky Wall s. r. o.) o určenie neúčinnosti právneho úkonu vedenej na OS BA I, pod sp. zn.: 1Cbi/27/2009,
zobral žalobu v celom rozsahu späť a požiadal súd aby konanie zastavil.“

V Bratislave, dňa 16. 12. 2016
Ing. Darina Malíková
predseda veriteľského výboru

K002624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prowintech s.r.o. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Bottu 2098/28, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 646 571
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K 67/2016 S1250
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 67/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Ing. Ernest Mésároš, so sídlom kancelárie SNP 269/13, 962 31 Zvolen, zapísaný v zozname správcov vedeným MS
SR pod č. S1250, správca úpadcu Prowintech, s.r.o. " v likvidácii“, so sídlom J. Bottu 2096/28, 960 01
Zvolen, IČO: 36 646 571 zverejňuje súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika IČ: 649
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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Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika IČ: 649
48 242, číslo zabezpečenej pohľadávky: 87,88 a 89.
Stavby:
Katastrálne
územie
Výrobná hala SR Zvolen Zvolen
Sklad
SR Zvolen Zvolen
Vonkajšie
stavby
Stavby spolu
Popis

Štát Obec

Parcelné
číslo
8638 4910/8
8638 4910/9
č. LV

Spoluvlastnícky
úpadcu
1/1
1/1

podiel

Ulica

Súpisné
číslo
4379
8328

Orientačné
vchodu
-

číslo Súpisová
hodnota
256.075,48 €
12.066,47 €
17.555,95 €
290.404,61 €

Pozemky:
Výmera
m2

Druh
Ostatné plochy
Zastavané
plochy
nádvoria
Zastavané
plochy
nádvoria
Zastavané
plochy
nádvoria
Zastavané
plochy
nádvoria
Pozemky spolu

a
a
a
a

v

Štát Obec

Katastrálne
územie

Číslo
LV

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
úpadcu

podiel Súpisová
hodnota

313

SR Zvolen Zvolen

8638

4890/14

1/1

7.478,10 €

2542

SR Zvolen Zvolen

8638

4910/7

1/1

69.347,08 €

1222

SR Zvolen Zvolen

8638

4910/8

1/1

29.010,28 €

54

SR Zvolen Zvolen

8638

4910/9

1/1

1.281,96 €

2858

SR Zvolen Zvolen

8638

4910/10

1/1

67.659,00 €
165.776,33 €

K002625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prowintech s.r.o. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Bottu 2098/28, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 646 571
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rnest Mésároš
Sídlo správcu:
Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K 67/2016 S1250
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 67/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Peňažne pohľadávky evidované v účtovníctve úpadcu k dátumu vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka v celkovej
hodnote 68.011,96 €.
Zoznam dlžníkov je uložený správcoskom spise.

K002626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: F.B.A., s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie hraničiarov 6a, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 347 651
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/36/2016- S1754

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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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 06.02.2017

Okresný súd Bratislava I
4K/36/2016
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
Deň zapísania majetku pod č.1 až 5 do všeobecnej podstaty:

Číslo
súpisovej Typ
súpisovej
Popis súpisovej položky
položky
položky

1
2
3
4
5

Hnuteľný
majetok
Hnuteľný
majetok
Hnuteľný
majetok
Hnuteľný
majetok
Hnuteľný
majetok

30.01.2017

Spoluvlastnícky
podiel

Držiak na reproduktor + nástenný držiak,
AFB-DHM2 1kus, rok 2013
1/1
Monitor LED LG 42LN575S výrobné číslo
1/1
310MAWLBE641, rok 2013
Monitor
LG
42LN5400
výrobne
číslo
1/1
311WRVZ0L903 + držiak, rok 2013
Riad sklenený – nekompletný , 2013

1/1

Mobilný telefón- Samsung Keystone 2 GT-E1200,
1/1
rok nadobudnutia 2014

Súpisová
hodnota
z účtovnej evidencie

v eurách

76,68
390,83
324,17
10,00
1,00

V Bratislave, dňa 01.02.2017

MK Recovery, k.s., správca

K002627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Brath
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slepčany 9, 951 52 Slepčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/14/2016 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/14/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Iná majetková hodnota
V zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac 01/2017.
Súpisová hodnota majetku a mena: 299,02 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V Nitre, dňa 01.02.2017
JUDr. Marek Ďuran, správca

K002628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NAVIGRAF GROUP s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 354 620
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/35/2016-S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/35/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 8K/35/2016 zo dňa 20.12.2016 bol JUDr. Marek Letkovský, so sídlom
kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovený za správcu konkurznej podstaty úpadcu NAVIGRAF
GROUP s.r.o., Trenčianska 47, 821 09 Bratislava, IČO: 46 354 620.
V zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR)
správca konkurznej podstaty týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 31.03.2017 (piatok) o
10:00h v kancelárii správcu: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, s nasledovným programom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie schôdze,
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
Voľba veriteľského výboru,
Rozhodovanie o výmene správcu (ust. § 36 ZKR),
Rôzne,
Záver.

Prezentácia veriteľov sa začne o 09:45h. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis
z Obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a
doklad totožnosti.
Poznámka: V prípade, že vopred avizuje svoju účasť na schôdzi veriteľov taký počet veriteľov, ktorý kapacitne
prekračuje možnosti kancelárie správcu, správca zverejnení v Obchodnom vestníku oznam o zmene miesta konania
schôdze.
JUDr. Marek Letkovský, správca

K002629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NAVIGRAF GROUP s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 354 620
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/35/2016-S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/35/2016
Druh podania:
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

66

Obchodný vestník 25/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.02.2017

Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 8K/35/2016 zo dňa 20.12.2016 bol JUDr. Marek Letkovský, so sídlom
kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovený za správcu konkurznej podstaty úpadcu NAVIGRAF
GROUP s.r.o., Trenčianska 47, 821 09 Bratislava, IČO: 46 354 620.
V zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca konkurznej podstaty oznamuje, že veriteľ popierajúci pohľadávku iného veriteľa môže zložiť kauciu v sume
350,00 EUR na účet IBAN: SK87 8360 5207 0042 0238 0142. Veriteľ uvedie číslo popieranej pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol, číslo 08352016 ako špecifický symbol, do poznámky veriteľ uvedie
označenie veriteľa popretej pohľadávky a text: „NAVIGRAF GROUP-kaucia za popretie“. 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.
JUDr. Marek Letkovský, správca

K002630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dareq s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 635 177
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/63/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku opakovanej Dražby č. 05/2016
v zmysle ustanovenia § 24 ods. 9 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o DD“)
Označenie organizátora a navrhovateľa dražby:
obchodné meno:

I & R KONKURZY A REŠTRUKTUALIZÁCIE, k.s.

sídlo kancelárie pre BA kraj: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
IČO:

36 865 265

IČ DPH:

SK2022911792

Zapísaný:
V obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo 841/B a v zozname správcov
Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436
Zastúpený:
Mgr. Hajnalka Zöld, komplementár oprávnený konať samostatne
Licitátor:
Mgr. Karina Šándorová na základe poverenia zo dňa 20.01.2017
ako správca úpadcu:
obchodné meno:

Dareq s.r.o.

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

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO:

47 635 177

Deň vydania: 06.02.2017

Zapísaný:
V obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 97774/B
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Miesto dražby:
Zasadacia miestnosť kancelárie organizátora a navrhovateľa dražby príslušná pre Bratislavský kraj, nachádzajúca
sa na adrese Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Dátum dražby:

25.01.2017 (streda)

Čas otvorenia dražby:

13:00 hod

Označenie dražby:
Druhé kolo dražby
Predmet dražby:
Nehnuteľný majetok, ktorý sa na dobrovoľnej dražbe speňažuje ako súbor nehnuteľností:
1. Pozemok s parc. č. KN-E 756/3 o výmere 349 m2, druh pozemku: Orná pôda, zapísaný na LV č. 370
vedenom pre katastrálne územie: Kremnické Bane, obec: KREMNICKÉ BANE, okres: Žiar nad Hronom,
Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/2;
2. Pozemok s parc. č. KN-E 756/8 o výmere 556 m2, druh pozemku: Orná pôda, zapísaný na LV č. 370
vedenom pre katastrálne územie: Kremnické Bane, obec: KREMNICKÉ BANE, okres: Žiar nad Hronom,
Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/2;
3. Pozemok s parc. č. KN-E 756/12 o výmere 745 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty, zapísaný na LV č.
370 vedenom pre katastrálne územie: Kremnické Bane, obec: KREMNICKÉ BANE, okres: Žiar nad
Hronom, Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu
úpadcu: 1/2;
4. Pozemok s parc. č. KN-E 756/14 o výmere 723 m2, druh pozemku: Orná pôda, zapísaný na LV č. 370
vedenom pre katastrálne územie: Kremnické Bane, obec: KREMNICKÉ BANE, okres: Žiar nad Hronom,
Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/2;
5. Pozemok s parc. č. KN-E 757 o výmere 261 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty, zapísaný na LV č.
370 vedenom pre katastrálne územie: Kremnické Bane, obec: KREMNICKÉ BANE, okres: Žiar nad
Hronom, Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu
úpadcu: 1/2;
(nehnuteľnosti uvedené pod č. 1 až pod č. 5 ďalej spolu ako „Predmet dražby“)
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Predkupné právo k Predmetu dražby:
Podľa zápisu na príslušnom liste vlastníctva č. 370 sú ďalšími podielovými spoluvlastníkmi Predmetu dražby pani
Nikole Hricová, rod. Hricová, s veľkosťou jej spoluvlastníckeho podielu 2/6 a pani Ing. Adriana Váňová, rod.
Privitzerová, s veľkosťou jej spoluvlastníckeho podielu 1/6 (ďalej spolu ako „Spoluvlastníci“). V zmysle ustanovenia
§ 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník majú Spoluvlastníci pri speňažovaní Predmetu dražby zákonné
predkupné právo. V súlade s ustanovením § 93 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) Organizátor dražby
písomne ponúkol Spoluvlastníkom predmet predkupného práva – Predmet dražby, ako oprávneným z predkupného
práva. Nakoľko Spoluvlastníci v lehote ustanovenej zákonom (60 dní) odo dňa doručenia ponuky nevyužili svoje

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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práva. Nakoľko Spoluvlastníci v lehote ustanovenej zákonom (60 dní) odo dňa doručenia ponuky nevyužili svoje
predkupné právo, v súlade s ustanovením § 93 ods. 1 ZKR, in fine, Organizátor dražby nie je predkupnými právami
Spoluvlastníkov pri speňažovaní Predmetu dražby ďalej viazaný.
Ťarchy viaznuce na Predmete dražby:
Na príslušnom liste vlastníctva č. 370 v časti C Ťarchy nie sú zapísané žiadne údaje.
Poznámka:
Podľa ustanovenia § 30 Zákona o DD, druhá veta, predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením
príklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu dražby v ustanovenej lehote; to neplatí
v prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu. Prechodom vlastníckeho práva
(speňažením) nehnuteľnosti, na ktorej viazne zákonné predkupné právo, aj pre prípad, ak podielový spoluvlastník
svoje predkupné právo viaznuce na predmete dražby odo dňa doručenia písomnej ponuky v zákonnej lehote
neuplatní, zostáva mu predkupné právo k predmetu dražby zachované aj voči vydražiteľovi ako novému
spoluvlastníkovi predmetu dražby.
Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:
1. Obec Kremnické Bane sa nachádza v okrese Žiar nad Hronom, vo vzdialenosti cca 21 km od okresného
mesta. Prirodzeným spádovým mestom je Kremnica, vzdialená asi 5,5 km. Pozemky sa nachádzajú
súbežne pri železničnej trati, Hronská Dúbrava – Kremnica – Vrútky, oproti železničnej stanici Kremnické
Bane. Pozemky sú v ochrannom pásme železničnej trate a nemožno ich zastavať nadzemnými stavebnými
objektmi. V tomto úseku (súbežne so železničnou traťou) je paralelne trasovaná št. č. 65, Kremnica –
Turčianske Teplice. Obec Kremnické Bane má spracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu. ÚPD
predmetné územie z hľadiska funkčného využitia nerieši, ponecháva ho v nezmenenej funkcii. Všetky
ohodnocované parcely majú nepravidelný, výrazne pozdĺžny tvar. V danej lokalite nie je možnosť napojenie
na IS (verejné siete).
2. Pozemky sú situované mimo zastavaného územia obce Kremnické Bane. Pozemky sa nachádzajú
v ochrannom pásme železničnej trate (Hronská Dúbrava – Kremnica – Vrútky). Pozemky sú evidované ako
orná pôda a trvalá trávnaté porasty, nie sú poľnohospodársky využívané (obrábané). V skutočnosti sú vo
forme lúk a pasienkov, s výskytom náletových drevín. Pokryté sú nízkou zeleňou. Sú vo vlnitom teréne,
v predpolí lesných porastov Kremnických vrchov.
3. Na pozemkoch neboli zistené žiadne stavebné zásahy (nadzemné stavebné objekty, či iné líniové stavby
pod povrchom terénu). Na pozemkoch neboli vykonané žiadne terénne alebo stavebné úpravy. Prípadným
rizikom spojeným s využívaním pozemkov by sa mohlo javiť ochranné pásmo železničnej trate (zákon č.
513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ochranné pásmo pre železničnú
dráhu: 60 metrov od osi krajnej koľaje, najmenej však 30 metrov od vonkajšej hranice obvodu dráhy.)
Nakoľko sa pozemok nachádza v ochrannom pásme železnice, v budúcnosti ho nebude možné využívať na
stavebnú činnosť.
Cena predmetu dražby zistená aktualizáciou znaleckého posudku č. 13/2015 zo dňa 30.08.2015
vyhotoveným ing. arch. Ivanom Bušovským zo dňa 12.09.2016, znalcom z odboru stavebníctvo, odhad
hodnoty nehnuteľností, projektovanie v stavebníctve, evidenčné číslo znalca 910377:
330,- EUR (slovom: tristo tridsať eur)
Najnižšie podanie:
264,- EUR (slovom: dvesto šesťdesiatštyri eur)
Organizátor dražby vyhlásil druhé kolo dražby Predmetu speňaženia za neúspešné a dražbu ukončil, keďže nikto
nezložil dražobnú zábezpeku a na dražbu sa nedostavil žiaden účastník dražby.

V Bratislave, dňa 26.01.2017
Za organizátora a navrhovateľa dražby: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
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K002631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matej Šalaga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kratinova 2353/59, 036 01 Martin - Priekopa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Voleková
Sídlo správcu:
Trnavská 27, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/13/2015 S1518
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/13/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a o zámere zostaviť čiastkový rozvrh výťažku zo
speňaženia majetku.
Správca konkurznej podstaty úpadcu Matej Šalaga, nar. 13.03.1976, bytom Kratinova 2353/59, 036 01
Martin-Priekopav zmysle ust. § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii vznení neskorších
predpisov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate. Správca zároveň oznamuje
zámer zostaviť čiastkový rozvrh výťažku k súpisovej položke č. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 15 všeobecnej podstaty, ktorej súpis
bol uverejnený v Obchodnom vestníku č. 130/2015 zo dňa 09.07.2015, doplnený oznámením v Obchodnom
vestníku č. 91/2016 zo dňa 12.05.2016.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia zoznamu o zostavení pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V zmysle § 96 ods. 4 ZKR 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 rozsahu určenom správcom.
Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné do neho nahliadať v sídle správcu
po predchádzajúcom dohovore termínu so správcom JUDr. Michaelou Volekovou na tel. č. 0905 584 726 alebo
elektronicky na adrese office@akvk.sk.

JUDr. Michaela Voleková, správca

K002632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Duka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulipánová 90, 946 36 Kravany nad Dunajom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 144 581
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 27K/11/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/11/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zn. správcu: S1731, správca úpadcu:
František Duka, nar. 17.09.1962, bytom Kravany nad Dunajom č. 90, PSČ: 946 36, fyzická osoba podnikajúca pod
obchodným menom: František Duka, s miestom podnikania Tulipánová ul. č. 90, 946 36 Kravany nad Dunajom,
IČO: 14 144 581 oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii
na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 11:30 hod. a od
12:30 hod. do 15:00 hod..
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421 45 52 40 200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K002633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janáková Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 56, 962 31 Sliač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/52/2016 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/52/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca úpadcu Iveta Janáková,
nar.: 12.03.1962, bytom ČSA 56, 962 31 Sliač oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského
spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín od
08:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 15:00 hod..
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +42145 5240 200 alebo na e-mail:
spravca@akrybar.sk
JUDr. Juraj Rybár, správca

K002634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mišún Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 74/29, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Šrobárova 9, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 38K/23/2015 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/23/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

OPIS SÚPISOVEJ ZLOŽKY MAJETKU č. 13:
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA: V zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príjmy úpadcu
podliehajúce konkurzu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou - zrážka zo
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

71

Obchodný vestník 25/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.02.2017

podliehajúce konkurzu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou - zrážka zo
mzdy
(časť)
za
mesiac
marec
2016.
Súpisová hodnota: 137,- EUR
OPIS SÚPISOVEJ ZLOŽKY MAJETKU č. 14:
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA: V zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príjmy úpadcu
podliehajúce konkurzu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou - zrážka zo
mzdy (časť) za mesiac apríl 2016.
Súpisová hodnota: 247,- EUR

V Trenčianskych Tepliciach, dňa 01.02.2017
JUDr. Mária Bustinová, správca

K002635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Pálinkáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 83/59, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/77/2015 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/77/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Iná majetková hodnota
V zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie 12/2016.
Súpisová hodnota majetku a mena: 48,74 €

V Nitre, dňa 01.02.2017
JUDr. Marek Ďuran, správca

K002636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Vrbjar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kovarce 457, 956 15 Kovarce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 31K/12/2016 S477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
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Okresný súd Nitra
31K/12/2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
JUDr. Erik Solár, správca konkurznej podstaty úpadcu: Tomáš Vrbjar, nar. 14.10.1985, bytom 956 15 Kovarce
457, v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje, že zapísal do
zoznamu pohľadávok pohľadávky veriteľa Prima banka Slovensko, so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO:
31 575 951, v celkovej prihlásenej sume 2 366,15 EUR, ktoré boli správcovi doručené po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty.
Dňa 30.01.2017
JUDr. Erik Solár, správca

K002637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Bartoník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekná 361, 908 73 Veľké Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kubíková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/11/2016 S1800
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/11/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Katarína Kubíková, správca úpadcu: Peter Bartoník, nar. 8.11.1958, bytom Pekná 361, 908 73 Veľké
Leváre 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:
11. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac december 2016 v sume 145,08 €, súpisová hodnota 145,08 €
JUDr. Katarína Kubíková, správca

K002638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TERMOSPOL a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pražská 4, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 183 067
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/31/2015 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/31/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu TERMOSPOL a.s., Pražská 4, 040 11Košice, IČO: 36 183 067, vedenej na Okresnom
súde Košice I pod sp. zn. 30K/31/2015, týmto správca podstaty úpadcu v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti
všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty
a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K002639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Pazerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 235, 061 01 Spišská Stará Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/41/2016 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/41/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty v zmysle ust. §
28 ods. 3 ZKR
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadkyne Margita Pazerová
v konkurze, nar. 25.05.1955, trvale bytom Štúrova 235, 061 01 Spišská Stará Ves, týmto zverejňuje zapísanie jednej
pohľadávky, ktorá jej bola doručená dňa 25.01.2017, do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty v zmysle ust. § 28 ods. 3 ZKR:
Číslo pohľadávky: 3, veriteľ: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., IČO: 31 335 004, Bajkalská 30, 829 48 Bratislava,
prihlásená suma: 23 771,69 Eur.
Ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky, pohľadávku možno v zmysle ust. § 32 ods. 3 písm. b) ZKR poprieť
v lehote 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku.
V Prešove, dňa 31.01.2017
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa

K002640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Husťak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stakčínska Roztoka 43, 067 61 Stakčínska Roztoka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/30/2016 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/30/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 3
Typ súpisovej položky majetku:
Popis:
Suma:
Mena:
Tretia osoba:
Sporný zápis:

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Peňažná hotovosť
100,EUR
-
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100 EUR
67 ods. 1, písm. a) ZKR
01.02.2017

V Prešove 01.02.2017

Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K002641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Chanová "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 1309/43, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.6.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/34/2012 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/34/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby:
Mgr. Xénia Hofierková, správca konkurznej podstaty úpadcu Jana Chanová „v konkurze“, nar. 30.06.1963, bytom
Kukučínova 1309/43, 020 01 Púchov (ďalej len „Úpadca“), ako osoba oprávnená podľa ustanovenia § 92 ods. 1,
písm. d), v spojení s ustanovením § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
(ďalej len „ZoKR“) k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách o
dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej
činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dobrovoľných dražbách“), týmto podľa
ustanovenia § 24 ods. 9 Zákona o dobrovoľných dražbách zverejňujem oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
takto:
I. Označenie dražobníka a licitátora:
Dražobník:
Mgr. Xénia Hofierková, správca konkurznej podstaty
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
zapísaná v zozname Správcov vedenom MS SR pod č. S1531
Kontakt: 0903/776399, hofierkovaxenia@gmail.com
Licitátor:
Mgr. Xénia Hofierková, rod. Hofierková, nar. 26.4.1981, bytom Prejtská 3/4, 018 41 Dubnica nad Váhom - Prejta
II. Miesto, dátum a čas vykonania dražby:
Miesto: Notársky úrad JUDr. Denisa Adamkovičová, Brnianska 1J, 911 05 Trenčín
Dátum: 01.02.2017
Čas: 10,00 hod.
III. Dražba(prvá/opakovaná):

opakovaná/III. kolo
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IV. Označenie a opis predmetu dražby a jeho príslušenstva, práv a záväzkov na predmete dražby viaznucich
a s ním spojených, opis stavu predmetu dražby a jeho odhadná alebo zistená cena:
Označenie, opis a stav predmetu dražby:
Predmet dražby pozostáva z hnuteľných vecí a nehnuteľností, ktoré sú dražené ako celok, a teda ako súbor
hnuteľných vecí a nehnuteľností.
Hnuteľné veci
Spoluvlastnícky
podiel
1/1
1/1
1/1

Označenie, opis a stav

Hnuteľná vec, kompresor, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: cca 2000, stav opotrebovanosti: 50%
Hnuteľná vec, kotol na ohrev vody, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: cca 2000, stav opotrebovanosti: 50%
Hnuteľná vec, plynový kotol, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: cca 2000, stav opotrebovanosti: 50%
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí, 7x polica/regál, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: cca 2000, stav
1/1
opotrebovanosti: 50%
Hnuteľná vec, Skylink set OPEN BOX X-810, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: cca 2010, stav opotrebovanosti: 50% 1/1
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí, stôl – 11 kusov, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: cca 2008, stav
1/1
opotrebovanosti: 50%
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí, stôl s kovovou podložkou okrúhly – 2 kusy, výrobné číslo: neznáme, rok výroby:
1/1
cca 2008, stav opotrebovanosti: 50%
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí, rohová lavica – pozostávajúca z 3 kusov, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: cca
1/1
2008, stav opotrebovanosti: 50%
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí, stolička – 43 kusov, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: cca 2008, stav
1/1
opotrebovanosti: 50%
Hnuteľná vec, barová stolička – 2 kusy, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: cca 2008, stav opotrebovanosti: 50%
1/1
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí, stolička s operadlom – 4 kusy, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: cca 2008, stav
1/1
opotrebovanosti: 50%
Hnuteľná vec, cukrárenská chladnička CALEX typ CV 370.1/8522, výrobné číslo: 01288, rok výroby: cca 2002, stav
1/1
opotrebovanosti: 50%
Hnuteľná vec, cukrárenská chladnička SKANDILUXE typ FKG 370, výrobné číslo: 50710554, rok výroby: cca 1995, stav
1/1
opotrebovanosti: 50%
Hnuteľná vec, chladnička WHIRPOOL, výrobné číslo: 724956, rok výroby: cca 2002, stav opotrebovanosti: 50%
1/1
Hnuteľná vec, mikrovlnná rúra BRAVO, výrobné číslo: 45/2006, rok výroby: cca 2006, stav opotrebovanosti: 50%
1/1
Hnuteľná vec, mikrovlnná rúra IGNIS AKL 536, výrobné číslo: 429945000259, rok výroby: cca 2000, stav
1/1
opotrebovanosti: 80%
Hnuteľná vec, svietidlá – 10 kusov, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: cca 2008, stav opotrebovanosti: 50%
1/1
Hnuteľná vec, barový pult – 2 kusy, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: cca 2008, stav opotrebovanosti: 50%
1/1
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí, radiátor – 9 kusov, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: cca 1999, stav
1/1
opotrebovanosti: 50%
Hnuteľná vec, nerezový dres, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: cca 2008, stav opotrebovanosti: 50%
1/1
Hnuteľná vec, registračná pokladňa EURO 100 ELCOM AS GK, výrobné číslo: 00068P, rok výroby: cca 2008, stav
1/1
opotrebovanosti: 50%
Hnuteľná vec, mraziaci box pultový ARDO 280 l, výrobné číslo: C 60342E00146, rok výroby: cca 2008, stav
1/1
opotrebovanosti: 50%
Hnuteľná vec, ventilátor nástenný SMC, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: 1999, stav opotrebovanosti: 50%
1/1
Hnuteľná vec, písací stôl – 2 kusy, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: 2000, stav opotrebovanosti: 50%
1/1
Hnuteľná vec, konferenčný stolík so sklom – 2 kusy, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: 2000, stav opotrebovanosti:
1/1
50%
Hnuteľná vec, kancelárska stena, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: 2000, stav opotrebovanosti: 50%
1/1
Hnuteľná vec, kancelárska stolička, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: 2000, stav opotrebovanosti: 95%
1/1
Hnuteľná vec, sedacia súprava, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: 2000, stav opotrebovanosti: 50%
1/1
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí, obývacia stena, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: 1992, stav opotrebovanosti:
1/1
70%
Hnuteľná vec, televízor OVP CTV 2139 A STEREO, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: 2005, stav opotrebovanosti:
1/1
50%
Hnuteľná vec, televízor STANDARD, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: 1992, stav opotrebovanosti: 80%
1/1
Hnuteľná vec, automatická práčka Whirpool AWG 640, výrobné číslo: 349630006739, rok výroby: 2002, stav
1/1
opotrebovanosti: 50%
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí, záhradný stôl – 7 kusov, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: 1997, stav
1/1
opotrebovanosti: 50%
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí, záhradná lavica – 12 kusov, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: 1997, stav
1/1
opotrebovanosti: 50%
Hnuteľná vec – stavba nespojená so zemským povrchom trvalými základmi, záhradný prístrešok, výrobné číslo:
1/1
neznáme, rok výroby: neznámy, stav opotrebovanosti: 50%
Hnuteľná vec – stavba nespojená so zemským povrchom trvalými základmi, prístrešok na automobil, výrobné číslo:
1/1
neznáme, rok výroby: neznámy, stav opotrebovanosti: 50%
Hnuteľná vec, video Panasonic NV-JJ 222, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: 1992, stav opotrebovanosti: 80%
1/1
Hnuteľná vec, šporák elektrický s elektrickou rúrou Zanussi, model ZC V560MW1, výrobné číslo: 84000125, rok výroby:
1/1
2007, stav opotrebovanosti: 50%
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(ďalej spoločne ako „Hnuteľné veci“)

Nehnuteľnosti:

Spoluvlast,
Opis a stav
podiel
Dom - zmiešaný tovar č.s. 234 je v zmysle katastrálnej mapy umiestnený na
parcele KN-C 382/2 v k.ú. Horné Kočkovce. na ulici Vajanského. Dom je
umiestnený v centre mestskej časti Horné Kočkovce, v zástavbe rodinných
domov. Nehnuteľnosť prešla komplexnou rekonštrukciou v roku 1997.
Dispozičné riešenie výrobná hala - časť administratívna: Vstup do
priestorov Domu-zmiešaný tovar je zabezpečený z južnej fasády dvoma
vstupmi. Samostatný vstup bol vyhotovený pre priestory reštaurácie a
samostatný vstup pre priestory predajne potravín.
Hlavným vstupom, ktorý slúžil pre reštauráciu sa vstupuje do jej priestorov.
Tieto priestory pozostávajú z miestnosti reštaurácia, bufet, sklad fľaškového
tovaru a chodba ktorá slúžila na prepojenie s priestormi obchodu.
Hlavným vstupom, ktorý slúži pre priestory predajne potravín sa vchádza do
závetria odkiaľ je možne prejsť do priestorov predajne alebo schodiskom do
suterénu a na poschodie. V čase miestnej obhliadky priestory predajne
potravín nebili uspôsobené na predaj potravín ale ako stolovanie. V
priestoroch predajne nebola vyhotovená miestnosť - výťah.
Schodiskom zo zádveria je možné prejsť do suterénu, ktoré v čase miestnej
Stavba, popis stavby: dom - zmiešaný tovar,
obhliadky slúžilo ako technická miestnosť v tejto časti bol umiestnený kotol
nachádzajúca sa v Slovenskej republike, okres
na plynné palivo a zásobníkový ohrievač vody.
Púchov, obec Púchov, na adrese Vajanského 234,
Schodiskom sa tiež zabezpečuje komunikačné spojenie s podkrovím. V
bez určenia orientačného čísla, katastrálne územie
priestoroch podkrovia sa nachádza kancelária(sklad potravín), chodba,
Horné Kočkovce, zapísaná v liste vlastníctva č. 1/1
balkón, kancelária, šatňa, v ktorej je umiestnená kúpeľňa s WC a sprchou. V
2667, vedený Okresným úradom Púchov,
priestoroch podkrovia nebola vyhotovená miestnosť - výťah a strojovňa
katastrálny odbor, stavba súpisné číslo: 234,
výťahu.
umiestnená na pozemku parc. č. CKN 382/2, druh
Stavba Dom zmiešaný tovar prešiel v roku 1997 komplexnou rekonštrukciou.
stavby: iná budova
Rekonštrukciou prešla značná časť prízemia. Podľa prehlásenia majiteľky
dom pôvodné konštrukcie boli zachované v priestoroch suterénu, na prízemí
zostali z pôvodných konštrukcií len obvodové steny a časť priečok. Novo
bolo vybudované schodisko, obklady, dlažby, omietky rozvody vody,
kanalizácie, elektriny na prízemí.
Pôvodná strešná konštrukcia nad priestormi predajne bola odstránená, pri
rekonštrukciu bola odstránená aj konštrukcia jestvujúceho dreveného
trámového stropu, ktorá nevyhovovala pre zaťaženie skladu. Stropná
konštrukcia bola nahradená železobetónovým stropom, obvodové múry boli
vyhotovené z muriva YPOR. Nad priestormi podkrovia bol vyhotovená nová
hambálková konštrukcia krovu, krytina strechy bonsky šindel.
Povrchy podláh v priestoroch prízemia keramická dlažba, v podkroví
plávajúca podlaha.
Výplne otvorov okná- plastové s izolačným dvoj sklom, na poschodí strešné
drevené, dvere- hladké plné
úprava povrchov - vápenné omietky
Klampiarske konštrukcie - pozinkovaný plech
schody - nášľapná vrstva keramická dlažba
Hodnotená nehnuteľnosť sa nachádza v zastavanom území mestskej časti
Pozemok, parcela registra „C“ evidovaná na
okresného mesta Púchov - Horné Kočkovce vo vzdialenosti cca 2km od
katastrálnej mape, druh pozemku: zastavané
centra mesta ( dostupnosť autom do 5 min.). Lokalitu možno hodnotiť ako
plochy a nádvoria, výmera: 263 m2, nachádzajúci
vhodnú na dané funkčné využitie, možno ju charakterizovať ako obytnú.
sa v Slovenskej republike, okres Púchov, obec
1/1
Terén je rovinný, prístup k pozemku je cez miestnu asfaltovú komunikáciu.
Púchov, katastrálne územie Horné Kočkovce,
Dostupnosť je dobrá pešo, osobným aj nákladným automobilom, dobrá je
zapísaný v liste vlastníctva vedenom Okresným
dostupnosť k prostriedkom miestnej dopravy (autobus a vlak). V danej
úradom Púchov, katastrálny odbor, č. 2667,
lokalite je možné sa napojiť na uvedenú technickú infraštruktúru: verejný
parcelné číslo 382/2
vodovod, kanalizácia, plynovod a elektriku.
Označenie

Príslušenstvo nehnuteľností:
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A) Prístavba hygienických zariadení
Drobná stavba - hygienické zariadenia je v zmysle katastrálnej mapy umiestnený na parcele KN-C 382/2 v k. ú.
Horné Kočkovce na ulici Vajanského. Je umiestnená v centre mestskej časti Horné Kočkovce, v zástavbe rodinných
domov za stavbou domu zmiešaný tovar č.s. 234. Hygienické zariadenia slúžili pre pracovníčku predajne a
zákazníkov reštaurácie.
Dispozičné riešenie:
Drobná stavba pozostáva z dvoch samostatných vstupov. Jeden do priestorov WC muži a jeden do WC ženy.
Technické riešenie:
- Základy - betónové, podmurovka betónová
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z pórobetónu (Siporex, Ytong, Ypor, Hebel...) hrúbky nad 15 do 30 cm
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - železobetónové, keramické alebo klenuté do oceľových nosníkov
- Strecha - krytina na plochých strechách - plechová pozinkovaná; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného
plechu (min. žľaby, zvody, prieniky)
- Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hladká omietka, škárované murivo
- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka, keramický obklad
- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - jednoduché drevené alebo oceľové
- Podlahy - keramická dlažba, - vodorovná izolácia
- Vnútorné vybavenie - umývadlo s batériou; - záchodová misa s nádržkou alebo WC kombi
- Vnútorné rozvody vody - len studenej
- Vnútorné rozvody kanalizácie - zo splachovacieho záchodu
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistky
Drobná stavba bola postavená na základe: Súhlas s ohlásením drobnej stavby - prístavby hygienického zariadenia
k predajni zmiešaného tovaru s. č. 234 na parcele 382 v k. ú Horné Kočkovce vydaný Mestským úradom Púchov
pod číslom 606/1993/327.6-Á/2 dňa 11.8.1993

B) Kovové prestrešenie: Kovový prístrešok sa nachádza za domom zmiešaný tovar. Hodnota prístrešku nie je
stanovená vzhľadom na to, že nebola predmetom objednávky znaleckého posudku.

C) Prístrešok pre auto: Stavba prístrešku pre automobil sa nachádza pri stavbe dom - zmiešaný tovar. Prístupná je
z miestnej asfaltovej komunikácie. Všeobecná hodnota stavby prístrešok pre automobil nie je stanovená z dôvodu,
že nebola predmetom objednávky znaleckého posudku.

D) Vodovodná prípojka: nachádza sa na hranici pozemku KN-C 382/2 k. ú. Horné Kočkovce. Podľa prehlásenia
majiteľky bola vyhotovená v roku 1993. V čase miestnej obhliadky bola vodovodná prípojka uzavretá. Životnosť
vodovodnej prípojky bola stanovená odborným odhadom na 50 rokov.
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E) Plynovodná prípojka: nachádza sa na hranici pozemku KN-C 382/2 k. ú. Horné Kočkovce. Podľa prehlásenia
majiteľov nehnuteľnosti bola vyhotovená v roku 1995. V čase miestnej obhliadky bol plyn do nehnuteľnosti
odstavený. Životnosť plynovodnej prípojky je stanovený odborným odhadom na 50 rokov.

F) Elektrická prípojka: elektrická prípojka zemná, ktorá bola podľa prehlásenia majiteľky vyhotovená v roku 1997.
V čase miestnej obhliadky bola dodávka elektriny do domu zmiešaný tovar odstavená. Životnosť hodnotenej
prípojky bola stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

G) Kanalizačná prípojka: nachádza sa na hranici pozemku KN-C 382/2 k.ú Horné Kočkovce. Podľa prehlásenia
vlastníčky nehnuteľnosti bola vyhotovená v roku 2009 . Životnosť kanalizačnej prípojky bola stanovená odborným
odhadom na 90 rokov.
(nehnuteľnosti a príslušenstvo nehnuteľností ďalej spoločne len ako „Nehnuteľnosti“)
(Hnuteľné veci a Nehnuteľnosti ďalej spoločne aj ako „Predmet dražby“)
Práva a záväzky na predmete dražby viaznucie a s ním spojené:
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č.
40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami,
poznámkami a ťarchami:
K Nehnuteľnostiam:
Poznámky:
Rozhodnutie Mesta Púchov č.j.2007/2180/OEHK-Rá zo dňa 2.7.2007 na určenie záložného práva na zabezpečenie
budúcej istej daňovej pohľadávky na nehnuteľnosti: dom zmiešaný tovar č.s.234 na parc.KN č.382/2 a poz.parc.KN
č.382/2, zákaz nakladať so zálohom bez písomného súhlasu správcu dane - Mesta Púchov - P1 77/07 - 195/07
Rozhodnutie Mesta Púchov č.j.2007/2179/OEHK-Rá zo dňa 2.7.2007 na určenie záložného práva na zabezpečenie
daňového nadoplatku na nehnuteľnosti: dom-zmiešaný tovar č.s.234 na parc.KN č.382/2 a poz.parc.KN č.382/2,
zákaz nakladať so zálohom bez písomného súhlasu správcu dane - Mesta Púchov - P1 78/07 - 196/07
Rozhodnutie Daňového úradu Púchov č.671/320/32898/07/Juri zo dňa 11.10.2007 o začatí daňového exekučného
konania vo veci vymáhania daňováho nedoplatku. Daňová exekúcia sa vykoná predajom nehnuteľnosti:
dom-zmiešaný tovar č.s.234 na parc.KN č.382/2 a poz.parc.KN č.382/2. Daňový úrad zakazuje Správe katastra
Púchov, súdnym exekútorom: JUDr. Jozefovi Martišíkovi, JUDr. Marcele Šujanovej, JUDr. Alene Szalajovej, JUDr.
Rastislavovi Hronskému, JUDr. Veronike Kučavíkovej, Mestskému úradu Púchov, JUDr. Adriane Steinerovej,
Colnému úradu v Trenčíne, aby po doručení tohto rozhodnutia nakladal nehnuteľnosťami daňového dlžníka, a to
ami v jeho prospech alebo na jeho príkaz vrátane zaťaženia tohto majetku až do výšky daňového nedoplatku - P2
187/07 - 288/07
Daňový exekučný príkaz č.671/320/34742/07/Juri zo dňa 8.11.2007 Daňového úradu Púchov na daňovú exekúciu
predajom nehnuteľnosti: dom - zmiešaný tovar č.s.234 na parc.KN č.382/2 a poz.parc.KN č.382/2 - P1 120/07 312/07
Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie č. Ex 447/08 zo dňa 16.10.2008 zriadením exekučného záložného
práva na nehnuteľnosti: dom - zmiešaný tovar č.s.234 na parc.KN č.382/2 a poz.parc.KN č.382/2 v prospech
oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Bratislava, súdny exekútor JUDr. Jaroslav Kabáč, Eú Pov.
Bystrica - P2 236/08 - 263/08
Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie č. Ex 311/09 zo dňa 16.8.2010 zriadením exekučného záložného
práva na nehnuteľnosti: dom - zmiešaný tovar č.s.234 na parc.KN č.382/2, poz.parc.KN č.382/2 v prospech
oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyová 17, Bratislava, súdny exekútor JUDr. Jaroslav
Kabáč, Eú Pov. Bystrica – P 293/10 - 215/10
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Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie č. Ex 1293/10 zo dňa 12.1.2011 zraidením exekučného záložného
práva na dom - zmiešaný tovar č.s.234 na parc.KN č.382/2, poz.parc.KN-C č.382/2 v prospech oprávneného:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, Bratislava, súdny exekútor JUDr. Jaroslav Kabáč,
Eú Pov. Bystrica - P 22/11 - 46/11
Uznesenie Okr. súdu Trenčín č.29K/34/2012 zo dňa 21.9.2012 o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu na
dom-zmiešaný tovar č.a.234 na parc.KN-C č.382/2, poz.parc.KN-C č.382/2, správca Mgr. Xénia Hofierková, Trenčín
- P 244/12 - 376/12
Ťarchy:
Rozhodnutie Mesta Púchov o určení záložného práva č.j.2004/2954/OFPDP-Rá zo dňa 8.9.2004 na zabezpečenie
daňového nedoplatku, zákaz nakladať so zálohom bez písomného súhlasu dane - Mesta Púchov, na parc.KN 382/2
a stavbu sč.234 - Z 1309/04 - 336/04
Exekučný príkaz EX 313/03, EX 492/03 zo dňa 15.2.2005 na zriadenie exekučného záložného práva v prospech
oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa Považská Bystrica - súdny exekútor: JUDr. Rastislav Horský - P1
12/05 - 49/05
Rozhodnutie Mesta Púchov č.j.:2005/1565/OEHK-Rá zo dňa 5.5.2005 o určení záložného práva k nehnuteľnostiam
zapísaným na LV č.2667 na zabezpečenie daňového nedoplatku, zákaz nakladania so zálohom bez písomného
súhlasu Mesta Púchov - Z 952/05 - 173/05
Exekučný príkaz EX 347/05 zo dňa 30.5.2006 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti zapísané
na LV č.2667 v prospech: SATES - PMD, s.r.o., Pov. Bystrica, súdny exekútor: JUDr. M. Šujanová – Z 940/06 156/06
Exekučný príkaz EX 182/05 zo dňa 14.8.2006 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti zapísané
na LV č.2667 v prospech: Sociálnej poisťovne Pov. Bystrica, súd. exekútor: JUDr. J. Martišík, Púchov - Z 1473/06 224/06
Rozhodnutie Mesta Púchov č.j.2007/2180/OEHK-Rá zo dňa 2.7.2007 na určenie záložného práva na zabezpečenie
budúcej istej daňovej pohľadávky na nehnuteľnosti: dom-zmiešaný tovar č.s.234 na parc.KN č.382/2 a poz.parc.KN
č.382/2, zákaz nakladať so zálohom bez písomného súhlasu správcu dane – Mesta Púchov - Z 1315/07 - 195/07
Rozhodnutie Mesta Púchov č.j.2007/2179/OEHK-Rá zo dňa 2.7.2007 na určenie záložného práva na zabezpečenie
daňového nadoplatku na nehnuteľnosti: dom-zmiešaný tovar č.s.234 na parc.KN č.382/2 a poz.parc.KN č.382/2,
zákaz nakladať so zálohom bez písomného súhlasu správcu dane - Mesta Púchov – Z 1316/07 - 196/07
Daňový exekučný príkaz č.671/320/34742/07/Juri zo dňa 8.11.2007 Daňového úradu Púchov na daňovú exekúciu
predajom nehnuteľnosti: dom - zmiešaný tovar č.s.234 na parc.KN č.382/2 a poz.parc.KN č.382/2 - Z 2063/07 312/07
Exekučný príkaz č. Ex 447/08 zo dňa 16.10.2008 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti: dom - zmiešaný tovar č.s.234 na parc.KN č.382/2 a poz.parc.KN č.382/2 v prospech oprávneného:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava, súdny exekútor JUDr. Jaroslav Kabáč, Eú Pov. Bystrica - Z
2204/08 - 264/08
Exekučný príkaz č. Ex 311/09 zo dňa 12.1.2011 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
dom-zmiešaný tovar č.s.234 na parc.KN č.382/2, poz.parc.KN-C č.382/2 v prospech oprávneného: Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, Bratislava, súdny exekútor JUDr. Jaroslav Kabáč, Eú
Pov.Bystrica - Z 149/11 - 43/11
Exekučný príkaz č. Ex 1293/10 zo dňa 12.1.2011 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
dom-zmiešaný tovar č.s.234 na parc.KN č.382/2, poz.parc.KN-C č.382/2 v prospech oprávneného: Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, Bratislava, súdny exekútor JUDr. Jaroslav Kabáč, Eú
Pov.Bystrica - Z 153/11 - 44/11
Exekučný príkaz č. EX 960/2011 zo dňa 28.7.2011 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva
na dom-zmiešaný tovar č.s.234 na parc.KN-C č.382/2 a poz.parc.KN-C č.382/2 zast. pl. o vým.263 m2 v prospech
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na dom-zmiešaný tovar č.s.234 na parc.KN-C č.382/2 a poz.parc.KN-C č.382/2 zast. pl. o vým.263 m2 v prospech
oprávneného: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud. dielam, Rastislavova 3, Bratislava, IČO: 178454,
súdny exekútor JUDr. Ladislav Ďorďovič, st., Eú Trenčín - Z 1618/11 - 383/11
Exekučný príkaz č. EX 633/2011 zo dňa 24.1.2012 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva
na dom-zmiešaný tovar č.s.234 na parc.KN-C č.382/2 a poz.parc.KN-C č.382/2 v prospech oprávneného: Sociálna
poisťovňa, 29.augusta 8, Bratislava, pob. Pov. Bystrica, Kukučínova 208/23, Pov. Bystrica, IČO: 30807484, súdny
exekútor JUDr. Pavel Šajánek, Eú Senica - 189/12 - 48/12
Exekučný príkaz č. EX 2089/2010 zo dňa 24.1.2012 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva
na dom-zmiešaný tovar č.s.234 na parc.KN-C č.382/2 a poz.parc.KN-C č.382/2 v prospech oprávneného: Sociálna
poisťovňa, 29.augusta 8, Bratislava, pob. Pov. Bystrica, Kukučínova 208/23, Pov. Bystrica, IČO: 30807484, súdny
exekútor JUDr. Pavel Šajánek, Eú Senica - 191/12 - 50/12
Pozn.: Vyhlásením konkurzu na majetok Úpadcu došlo ex lege (§ 48 ZKR) k zastaveniu všetkých exekučných
konaní a z tohto dôvodu došlo k zániku Exekučných záložných práv, ktoré boli neoddeliteľné späté s príslušným
exekučným konaním.
Odhadná alebo zistená cena:
Všeobecná hodnota Nehnuteľností je spolu: 110.000,00 EUR
Slovom: Jednostodesaťtisíc Eur
Všeobecná hodnota Nehnuteľností, ktoré tvoria predmet dražby, bola určená Znaleckým posudkom č. 5/2016,
vypracovaným Ing. Petrom Markovičom, Štefániková 149/37-5, Považská Bystrica 017 01, znalcom v odbore
stavebníctvo - odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaný v Zozname znalcov vedeným Ministerstvom
spravodlivosti Slovenskej republiky, ev. č.: 915102.
Súpisová hodnota Hnuteľných vecí je spolu: 10.597,00 EUR
Slovom: Desaťtisíc päťstodeväťdesiatsedem Eur
Cena Predmetu dražby je spolu: 120.597,00 EUR
Slovom: Jednostodvadsaťtisíc päťstodeväťdesiatsedem Eur
V. Výška ceny dosiahnutá vydražením:

50.000,- EUR (slovom: päťdesiattisíc Eur)

V Trenčíne, dňa 01.02.2017

_____________________________________
Dražobník
Mgr. Xénia Hofierková, správca

K002642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Antaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrabušice 0, 053 15 Hrabušice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/51/2016S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/51/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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31K/51/2016
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

ÚČET NA POPIERANIE POHĽADÁVOK

číslo konania: 31K/51/2016

JUDr. Matúš Čepček, so sídlom kancelárie na ul. Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, správca konkurznej
podstaty úpadcu: Peter Antaš, nar. 16.02.1977, tr. bytom Hrabušice, podľa ustanovenia § 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 (ďalej len „ZKR“), oznamuje číslo bankového účtu úpadcu vedeného správcom, na ktorý môžu
veritelia skladať kauciu pre popieranie pohľadávok, číslo účtu: 4024240736/7500, IBAN SK57 7500 0000 0040
2424 0736, SWIFT CODE: CEKOSKBX, vedený v ČSOB, a.s.

V zmysle § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
A/ bolo podané na predpísanom tlačive
B/ na bankový účet úpadcu vedeného správcom bola pripísaná kaucia 350,-Eur s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet,
na ktorý možno skladať kauciu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci
veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

V Trebišove, dňa 01.02.2017

___________________________
JUDr. Matúš Čepček
Správca úpadcu
zn. správcu: S 1701

K002643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimíra Papajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považské Podhradie 17, 017 04 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.6.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/33/2015 S 41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/33/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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38K/33/2015
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Správca úpadcu Vladimíra Papajová zverejňuje záväzný pokyn zástupcu veriteľov v zmysle ust. § 38 ods. 6
v nadväznosti na ust. § 107 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.
Vec: Záväzný pokyn
Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 13.7.2015, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
136/2015 zo dňa 17.7.2015 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: Vladimíra Papajová, nar. XX.XX.XXXX,
bytom: Považské Podhradie 17, 017 04 Považská Bystrica (ďalej len „úpadca“) a do funkcie správcu Úpadcu bol
Uznesením Okresného súdu Trenčín ustanovený: JUDr. Otília Prachařová, správca konkurznej podstaty, so sídlom
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom, zn. správcu S 41 (ďalej len „správca“). Na prvej schôdzi veriteľov,
ktorá sa konala dňa 28.10.2015, uznesením č. 2 zvolený za zástupcu veriteľov veriteľ ČSOB, a.s.
V súlade s ustanoveniam zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len
ZKR) zástupca veriteľov ukladá správcovi záväzný pokyn na speňaženie nasledovného hnuteľného majetku:
I.

Predmet speňažovania

Predmetom speňažovania je hnuteľný majetok, ktorý je zapísaný v súpise všeobecnej podstaty úpadcu,
zverejnenom v OV 197/2015 dňa 14.10.2015, a to:

Číslo súp. Názov
zložky
Popis

Súpisová
/ Rok
výroby, Výr.,
inv., Množstvo v
hodnota
nadobudnutia
eviden. číslo ks
eurách/1 ks

Súpisová
v hodnota
eurách

v Umiestnenie

1

Písací stôl

1

50,000

50,00

Považské Podhradie 17, 017
04 Považská Bystrica

2

Písací stôl

1

80,000

80,00

Považské Podhradie 17, 017
04 Považská Bystrica

3

Konferenčný
stôl

1

150,000

150,00

Považské Podhradie 17, 017
04 Považská Bystrica

Sedacia
súprava

1

250,000

250,00

Považské Podhradie 17,
017 04 Považská Bystrica

5

Televízor

1

100,000

100,00

Považské Podhradie 17,
017 04 Považská Bystrica

6

Vstavané
skrine

3

66,666

200,00

Považské Podhradie 17,
017 04 Považská Bystrica

7

Komoda

1

120,000

120,00

Považské Podhradie 17,
017 04 Považská Bystrica

8

Obývacia
stena

1

200,000

200,00

Považské Podhradie 17,
017 04 Považská Bystrica

4

II. Spôsob speňažovania
Majetok zapísaný do všeobecnej podstaty úpadcu bude správca speňažovať podľa ust. § 92 odst. 1 písm. d)
ZKR verejným ponukovým konaním. Oznam bude uverejnený v Obchodnom vestníku SR a na úradnej tabuli
správcu. Vzhľadom na to, že hnuteľných vecí zapísaných do súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu nie je
veľa, zástupca veriteľov súhlasí, aby boli ponúkané na predaj jednotlivo.
V prvom kole musí byť ponúkaná kúpna cena minimálne vo výške 100% súpisovej hodnoty majetku uvedenej v
súpise, v druhom kole vo výške 70 % súpisovej hodnoty majetku uvedenej v súpise, v treťom kole minimálne vo
výške 40 % súpisovej hodnoty majetku uvedenej v súpise a v ďalších kolách bez určenia minimálnej kúpnej ceny.
III. Podmienky verejného ponukového konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1. Ponuky sú záujemcovia povinní doručiť v zalepených obálkach s výrazným označením „PONUKA - konkurz
38K/33/2015 – NEOTVÁRAŤ“ do 15 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR na adresu kancelárie správcu: JUDr. Otília Prachařová,
Centrum I 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom.
2. Na ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené najneskôr v posledný deň lehoty do 15,00 hod. alebo nebudú
spĺňať podmienky ponukového konania, sa nebude prihliadať.
3. Riadne a včas doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť,
dopĺňať a ani vziať späť.
4. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak je správca povinný všetky jeho ponuky odmietnuť.
5. Záujemca je povinný uhradiť zálohu na kúpnu cenu vo výške 30 % z ponúkanej ceny na konkurzný účet
IBAN: SK67 0900 0000 0051 1288 3250, VS: IČO alebo rodné číslo záujemcu. Záloha musí byť pripísaná
na účet najneskôr posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
6. Víťaznému záujemcovi, ktorý neuzavrel so správcom kúpnu zmluvu alebo v stanovenej lehote nedoplatil
kúpnu cenu, sa zaplatená záloha nevracia.
7. Kúpna cena musí byť zaplatená pred podpisom kúpnej zmluvy.
8. Víťaz ponukového konania je povinný prevziať veci tak, ako „stoja a ležia“ a na vlastné náklady si veci
naložiť a odviesť.
9. Bližšie informácie o ponúkanom majetku je možné získať u správcu na č. t. 042/4440567 alebo na
e-mailovej adrese: pracharova@akzp.sk. Po dohode so správcom je možná obhliadka ponúkaného
majetku.
IV. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, IČ DPH, u fyzických osôb
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo), bankové spojenie (číslo účtu a kód banky), telefónny a e-mailový
kontakt.
2. Fotokópiu výpisu z obchodného registra, zo živnostenského alebo iného registra alebo preukazu totožnosti
(nepodnikateľ).
3. Presné označenie predmetu kúpy, ktoré musí byť zhodné s označením uvedeným v článku I. tohto
verejného ponukového konania.
4. Návrh kúpnej ceny v eurách, číselne i slovne.
5. Vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania bez výhrad a v plnom
rozsahu, že súhlasí s prepadnutím zaplatenej zálohy na kúpnu cenu ako zmluvnej pokuty v prospech
konkurznej podstaty, ak ako víťaz ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu alebo nedoplatí kúpnu
cenu v lehote určenej správcom.
6. Číslo účtu, na ktoré bude neúspešnému záujemcovi vrátený preddavok na kúpnu cenu v prípade, ak
nebude vo verejnom ponukovom konaní úspešný.
7. Dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať za záujemcu.
V. Vyhodnotenie ponúk
1. Správca otvorí obálky a ponuky vyhodnotí do 7 pracovných dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk
a vyhotoví o tom zápisnicu.
2. Víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania
a súčasne ponúkol najvyššiu cenu.
3. V prípade zhodnosti ponúk správca vyzve záujemcov na zvýšenie ponúk. V takom prípade sa víťazom
ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Ak záujemcovia ponuky nezvýšia, má pri zhode ponúk prednosť záujemca, ktorého ponuka bola správcovi
doručená skôr.
4. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
5. Správca predloží zástupcovi veriteľov víťaza ponukového konania na schválenie.
6. Zástupca veriteľov je oprávnený schváliť víťaza ponukového konania, alebo uložiť správcovi odmietnuť
všetky ponuky a vyhlásiť ďalšie kolo verejného ponukového konania.
7. Víťaz ponukového konania je povinný doplatiť kúpnu cenu na konkurzný účet do 7 dní odo dňa doručenia
oznámenia správcu, že je víťazom ponukového konania. Zaplatený preddavok sa započíta na kúpnu cenu.
8. Správca môže s víťazom verejného ponukového konania uzavrieť kúpnu zmluvu až po zaplatení ponúkanej
ceny v plnej výške.
9. Ak víťaz ponukového konania nedoplatí kúpnu cenu a následne neuzavrie kúpnu zmluvu v lehote určenej
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9. Ak víťaz ponukového konania nedoplatí kúpnu cenu a následne neuzavrie kúpnu zmluvu v lehote určenej
správcom, správca vyzve v poradí druhého záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny
po predchádzajúcom schválení zástupcom veriteľov.
10. Neúspešným záujemcom správca do 7 kalendárnych dní od doručenia rozhodnutia zástupcu veriteľov
o schválení víťaza ponukového konania vráti na oznámený účet zálohu na kúpnu cenu.
ČSOB,a.s., zástupca veriteľov

K002644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FUSTA s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 68, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 604 933
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/41/2015 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/41/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Radačovský, správca majetku úpadcu FUSTA s.r.o. v konkurze so sídlom Popradská 68, 040 11
Košice, IČO: 36 604 933 týmto vyhlasuje piate kolo verejného ponukového konania na predaj podstatnej časti
majetku patriaceho k podniku – súboru nehnuteľností patriacich obchodnej spoločnosti TOFÉ, spol. s.r.o., so sídlom
Špitálska 6, Prešov, IČO: 36 606 774, ktoré boli zapísané do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., ktorý bol zverejnený v OV č. 148/2016 dňa 02.08.2016. Nakoľko
ide o súbor majetku, nie je možné jednotlivé nehnuteľnosti kúpiť samostatne, ale iba všetky ponúkané nehnuteľnosti
spolu.
Správca vyhlasuje piate kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovných nehnuteľností zapísaných na
LV č. 3648 pre okres Levoča, obec Levoča, k.ú. Levoča, a to:
•

pozemok, parcela registra C, parcelné číslo 5374/1, zastavané plochy a nádvoria, 3.956 m2

•

pozemok, parcela registra C, parcelné číslo 5374/2, zastavané plochy a nádvoria, 611 m2

•

pozemok, parcela registra C, parcelné číslo 5374/3, zastavané plochy a nádvoria, 816 m2

•

pozemok, parcela registra C, parcelné číslo 5374/4, zastavané plochy a nádvoria, 824 m2

•

pozemok, parcela registra C, parcelné číslo 5374/12, zastavané plochy a nádvoria, 438 m2

•

pozemok, parcela registra C, parcelné číslo 5374/23, zastavané plochy a nádvoria, 19 m2

•

pozemok, parcela registra C, parcelné číslo 5374/31, zastavané plochy a nádvoria, 21 m2

•

stavba súpisné číslo 1666, autosalón postavený na parcele číslo 5374/2

•

stavba súpisné číslo 1841, autoopravovňa postavená na parcele číslo 5374/3

•

stavba súpisné číslo 1843, sklad a brusiareň postavená na parcele číslo 5374/4

•

stavba bez súpisného čísla, plynová kotolňa postavená na parcele číslo 5374/23

Podmienky ponukového konania:
Lehota na predkladanie záväzných ponúk: záväzná ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr dňa
24.02.2017
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Náležitosti záväzných ponúk: záujemcovia o kúpu majetku, ktorý je predmetom ponukového konania, môžu
doručovať svoje záväzné ponuky na kúpu týchto nehnuteľností len v písomnej forme s úradne osvedčeným
podpisom záujemcu a to do kancelárie JUDr. Mareka Radačovského, správcu so sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice.
Obálka musí byť zreteľne označená nápisom „PONUKOVÉ KONANIE FUSTA, NEOTVÁRAŤ,“ alebo obdobným
zreteľným nápisom s rovnakým obsahom, aby bolo zrejmé, že ide o záväzné ponuky do uvedeného ponukového
konania, a obálky majú byť otvorené až neskôr.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, datovaná a podpísaná. Záväzná ponuka
musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade právnickej osoby musí byť
podpísaná štatutárnym orgánom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného registra alebo iného registra;
ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však plnomocenstvo s úradne
osvedčeným podpisom splnomocniteľa musí byť prílohou záväznej ponuky. Z ponuky musí vyplývať záujem
záujemcu o kúpu ponúkaného majetku a súčasne v nej musí byť uvedená ponúkaná kúpna cena.
Minimálna cena a zábezpeka: ponúkaná cena v piatom kole ponukového konania musí byť najmenej 261.000,- € s
DPH (t.j, 217.500,- € bez DPH). V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca súčasne zložiť na konkurzný účet
správcu najmenej 15 % ním ponúkanej kúpnej ceny ako zábezpeku. V prípade, že záujemca zábezpeku v
stanovenej lehote nezloží, na jeho ponuku sa neprihliada. Ak tak určí zabezpečený veriteľ, na záväzné ponuky
nespĺňajúce predpísané náležitosti sa neprihliada.
Číslo bankového účtu, na ktorý je potrebné zložiť zábezpeku: IBAN: SK65 1100 0000 0029 4702 3458, Tatra banka,
a.s.
Ohliadka majetku: Správca po individuálnej dohode so záujemcami uskutoční minimálne dve ohliadky majetku, ktorý
je predmetom verejného ponukového konania, ak o tieto ohliadky bude záujem. Za účelom ohliadky kontaktujte
kanceláriu správcu e-mailom na adrese office@radacovsky.sk alebo telefonicky na čísle 055 7296 116.
Záväznou ponukou doručenou správcovi je záujemca viazaný a v prípade, že bude správcom vyzvaný na uzavretie
kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, je povinný túto kúpnu zmluvu uzavrieť, pričom
kúpnou cenou bude suma ponúknutá záujemcom.
Po udelení súhlasu zabezpečeného veriteľa bude úspešný záujemca – víťaz ponukového konania vyzvaný, aby v
lehote 15 dní uzavrel kúpnu zmluvu, ktorou odkúpi nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom ponukového konania. V
prípade, že k uzavretiu kúpnej zmluvy v stanovenej lehote nedôjde z dôvodu na strane záujemcu, záujemca pôvodný víťaz ponukového konania stráca právo na uzavretie kúpnej zmluvy, ak tak určí zabezpečený veriteľ, a
zložená zábezpeka (najmenej 15 % ponúkanej kúpnej ceny) prepadá v prospech oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa. V takomto prípade zabezpečený veriteľ rozhodne, či sa ponukové konanie považuje za
neúspešné a súčasne udelí nový záväzný pokyn, alebo rozhodne o ďalšom víťazovi ponukového konania.
Kupujúcim môže byť akákoľvek právnická alebo fyzická osoba spĺňajúca podmienky na kúpu nehnuteľností podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov. Podmienky uzavretia kúpnej zmluvy: kúpna cena bude určená ako cena
ponúknutá záujemcom, najmenej však 261.000,- € s DPH (t.j, 217.500,- € bez DPH), kúpna cena bude uhradená
pred podpisom kúpnej zmluvy na účet určený správcom, náklady súvisiace s osvedčením podpisov, správne
poplatky a iné náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva znáša kupujúci.
Zabezpečený veriteľ VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. alebo správca so súhlasom zabezpečeného
veriteľa si vyhradzujú právo na odmietnutie akejkoľvek záväznej ponuky, ktorá bude v rámci ponukového konania
doručená, vrátane ponuky s najvyššou ponúkanou kúpnou cenou a to aj bez potreby odôvodnenia. V prípade
odmietnutia všetkých ponúk bude piate kolo ponukového konania vyhodnotené ako neúspešné.
V Košiciach, dňa 01.02.2017
JUDr. Marek Radačovský, správca

K002645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Balun
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenná 12435/13A, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1964
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Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/48/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/48/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:

SKP,
k.s.,
so
sídlom
kancelárie
Hlavná 50, 080 01 Prešov
správca
úpadcu:
Peter Balun, nar. 13.4.1964, bytom Kamenná 12435/13A, 080 01 Prešov, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý
možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do
uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. IBAN: SK30 0900
0000 0004 3516 1057 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.
SKP, k.s., správca

K002646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. František Mészáros
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod lipami 50/3684, 940 16 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1959
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/7/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/7/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č.
zložky

súp.

súpisová
hodnota

popis súpisovej zložky majetku

23

zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
53,80 €
obdobie 10/2016

24

zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
54,13 €
obdobie 11/2016

25

zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
53,80 €
obdobie 12/2016

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

K002647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: O.T.E.C. SR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oslobodenia 1068, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 753 745
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Lenková
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/28/2016 S1211
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Okresný súd Bratislava I
4K/28/2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok po lehote na prihlasovanie pohľadávok:
Mgr. Jana Lenková, so sídlom kancelárie: Krížna 38, 811 07 Bratislava, správca úpadcu O.T.E.C. SR, s.r.o., so
sídlom Oslobodenia 1068, 901 01 Malacky, IČO: 35 783 745 v konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod
spis.zn.: 4K/28/2016, 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 platnom znení (ďalej len „ZoKR“) oznamuje, že
pohľadávka veriteľa:
·

BoBo, s.r.o., so sídlom Priemyselná 2, Trnava, IČO: 36 260 312 spolu vo výške 987,11 € (istina
s príslušenstvom ) bola u správcu uplatnená prihláškami (doručenými poštou dňa 18.01.2017), tj. po
uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok,

boli zapísané do zoznamu pohľadávok vedeného v súlade s ustanovením § 31 ods. 1 ZoKR.

Mgr. Jana Lenková, správca úpadcu

K002648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TESTIMONIAL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 971 168
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/28/2016 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/28/2016
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Pohľadávka voči štatutárnym zástupcom dlžníka, ktorá vznikla ako sankcia za porušenie povinnosti podať včas
návrh na vyhlásenie konkurzu v menovitej hodnote: 5.000,- EUR uvedené v OV č. 240/2016; dôvod vylúčenia:
nesprávne použité ustanovenie Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

K002649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VAMAX - X, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prakovce 13, 055 62 Prakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 601 764
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/49/2014 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/49/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 30K/49/2014 zo dňa 20. marca 2015 súd vyhlásil konkurz na majetok
úpadcu VAMAX – X, s.r.o., so sídlom 13, 055 62 Prakovce, IČO: 36 601 764, pričom ma zároveň ustanovil za
správcu majetku úpadcu. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 26. marca 2015, v čiastke
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správcu majetku úpadcu. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 26. marca 2015, v čiastke
OV 59/2015.
Týmto v súlade s § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňujem doplnenie súpisu oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31
320 155 o nasledovné súpisové zložky majetku - peňažné pohľadávky:
Právny dôvod vzniku

Hodnota súpisovej
zložky

Sídlo

Finančné riaditeľstvo SR

Lazovná ulica 63, 974 01
Banská Bystrica

-

1 282,94 € vrátenie dane

1 282,94 €

Finančné riaditeľstvo SR

Lazovná ulica 63, 974 01
Banská Bystrica

-

259,97 €

vrátenie dane

259,97 €

zdravotná Panónska cesta 2, 851 04 35 937
Bratislava
874

146,86 €

preplatok na poistnom na ver.
146,86 €
zdrav. poistenie

Všeobecná
poisťovňa, a.s.

IČO

Faktúra Dlžná
č.
suma

Dlžník

JUDr. Milan Okajček, správca

K002650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Ďurkovský Euroexpres - Autodoprava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žerotínova bašta 25, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 795 441
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/41/2015 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/41/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

- príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. (o
konkurze a reštrukturalizácii) vo výške : 39,93 Eur (platiteľ: Sociálna poisťovňa a.s.), zaradený do
všeobecnej podstaty.

K002651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DREVODOMA, spol. s.r.o.,
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hostie 328, 951 94 Hostie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 531 286
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/2/2015 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/2/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

- vklad p. Štefana Pupáka do všeobecnej podstaty vo výške 1.300,- Eur ( splátka v zmysle § 74 a ods.1, v spojení s
§ 11 ods.2, zákona číslo: 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení ).
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K002652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dareq s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 635 177
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2014 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/63/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku opakovanej Dražby č. 04/2016
v zmysle ustanovenia § 24 ods. 9 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o DD“)
Označenie organizátora a navrhovateľa dražby:
obchodné meno:

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

sídlo kancelárie pre BA kraj: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
IČO:

36 865 265

IČ DPH:

SK2022911792

Zapísaný:
V obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo 841/B a v zozname správcov
Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 143
Zastúpený:

Mgr. Hajnalka Zöld, komplementár oprávnený konať samostatne

Licitátor:

Mgr. Karina Šándorová na základe poverenia zo dňa 20.01.2017

ako správca úpadcu:
obchodné meno:

Dareq s.r.o.

sídlo:

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO:

47 635 177

Zapísaný:
V obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 97774/B
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Miesto dražby:
Zasadacia miestnosť kancelárie Organizátora dražby príslušná pre Košický kraj, nachádzajúca sa na adrese Hlavná
25, 040 01 Košice
Dátum dražby:

27.01.2017 (piatok)

Čas otvorenia dražby:

10:00 hod
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Označenie dražby:
Druhé kolo dražby.
Predmet dražby:
Predmetom dražby je nasledovný nehnuteľný majetok, ktorý sa bude speňažovať na dobrovoľnej dražbe ako súbor
nehnuteľností:
1. Pozemok s parc. č. KN-C 5085 o výmere 3595 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný
na LV č. 839 vedenom pre katastrálne územie: Turňa nad Bodvou, obec: TURŇA NAD BODVOU, okres:
Košice - okolie, štát: SR, Okresným úradom Košice - okolie, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/2;
2. Pozemok s parc. č. KN-C 5087 o výmere 1082 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný
na LV č. 839 vedenom pre katastrálne územie: Turňa nad Bodvou, obec: TURŇA NAD BODVOU, okres:
Košice - okolie, štát: SR, Okresným úradom Košice - okolie, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/2;
3. Stavba, druh stavby: 10 – Rodinný dom, druh chránenej nehnuteľnosti: 201 – Nehnuteľná kultúrna pamiatka
(národná kultúrna pamiatka) so súpisným č. 96, postavená na pozemku parc. č. KN-C 5085 o výmere 3595
m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 839 vedenom pre katastrálne územie:
Turňa nad Bodvou, obec: TURŇA NAD BODVOU, okres: Košice - okolie, štát: SR, Okresným úradom
Košice - okolie, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/2;
(nehnuteľnosti uvedené pod č. 1 až pod č. 3 ďalej spolu ako „Predmet dražby“)
Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:
1. Stavba a priľahlé pozemky sa nachádzajú v obci Turňa nad Bodvou. Obec je vzdialená od mesta Košice asi
35 km a legislatívne spadá do okresu Košice okolie. Nehnuteľnosti sú situované v centrálnej časti obce, na
nároží križovatky ulíc Župná cesta a Hlavná ulica..
2. Popis pozemkov – Pozemky sú situované v zastavanom území obce Turňa nad Bodvou, v jej centrálnej
časti. Obec je stredisková, v okrese Košice okolie, s počtom obyvateľom do 4000. Pozemok p. č. 5085 je
zastavaný budovou, s.č. 96, bývalý Župný dom, ako národná kultúrna pamiatka. Pozemok p.č. 5087 je
priľahlý pozemok, susediaci s p.č. 5085. Pozemok p.č. 5087 je nezastavaný. Pozemky sú v uličnej zástavbe
s prítomnosťou všetkých rozhodujúcich inžinierskych sietí (el. energia, voda, kanál, plyn). Pozemok je
rovinatý, s možnosťou napojenia na všetky rozhodujúce inžinierske siete.
3. Popis stavby - Stavba je bývalý župný dom, ako národná kultúrna pamiatka, vyhlásená 28.06.1963, podľa
Z-230/94, zo dňa 13.04.1994. Je klasicistickou dvojpodlažnou stavbou z roku 1820 v pôdoryse tvaru U.
Objekt je zachovaný sotva v rozsahu hrubej stavby, bez zastrešenia. Stavba bola postavená ako murovaná,
s hrúbkou obvodového muriva na hlavnom priečelí 900 mm, na bočnom 800 – 700 mm. Deliace konštrukcie
sú od 550 do 800 mm. Strop je iba nad časťou I. NP, klenutý pruskými klenbami. V bočnom trakte je strop
rovný alebo chýbajúci. Zaklenutá je aj väčšina dverných a okenných otvorov. Nad druhým podlažím nie je
žiadny strop, ani strešná rekonštrukcia. Objekt je bez akéhokoľvek technického vybavenia, elektroinštalácie,
sanita. Objekt je v havarijnom stave, voľne prístupný, bez akéhokoľvek zabezpečenia. Podzemné podlažie
je z dôvodu zanesenia sutinou, odpadkami a komunálnym odpadom neprístupné. Zo znakov na fasáde bol
identifikovaný jeho predpokladaný plošný rozsah s odhadovanou svetlou výškou 2,80 m. Bývalý župný dom
je klasicistickou dvojpodlažnou stavbou z roku 1820 v pôdoryse tvaru U. Na hlavnej fasáde má mierne
vystupujúci stredný rizalit zakončený trojhranným štítom, na ktorom je zuborez. Okná sú bez výplní
a pôvodných kovaných mreží. Nadokenné reliéfy sú s dvojitým frontónom. Na poschodí je vo frontóne
polkruhový mušľovitý obrazec. Okná v rizalite sú väčšie, polkruhovo zakončené s klenákom. Portál so
segmentovým oblúkom má po stranách štíhle stĺpy, na ktorých sedia ženské alegorické postavy. V rohoch
na oblúkom sú reliéfy okrídlených bytostí s rohom hojnosti. V typanóne je erb župy flankovaný rohmi
hojnosti. Pod tampanónom je nápis s chronostikonom. Dvorové fasády budovy sú hladké, iba na prízemí
jednej strany sú otvorené arkády. Miestnosti sú zaklenuté pruskými klenbami. Po zlúčení Abovskej
a Turnianskej župy roku 1881 budova slúžila rôznym praktickým účelom. Príslušenstvom nehnuteľnosti
znižujúcim cenu stavby je nevhodné príslušenstvo (chlievy, maštale, a pod.). Predpokladaná životnosť
stavby je stanovená na 256 rokov.
4. Stav stavby – Zo stavebnotechnického hľadiska je budova vo veľmi zlom technickom stave, vystavená
účinkom a vplyvom počasia, ako aj ľudského faktora. Obdive okolnosti spôsobujú pozvoľnú deštrukciu
stavebného objektu, ktorá môže vyústiť do technickej havárie, poruchy ostatných stavebných konštrukcií.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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stavebného objektu, ktorá môže vyústiť do technickej havárie, poruchy ostatných stavebných konštrukcií.
Budova je bez zastrešenia a všetkých prvkov konštrukcií, ktoré bolo možné demontovať, odstrániť,
prípadne poškodiť. Chýbajú drevené stropné konštrukcie (trámy). Stav bol a je spôsobený neprispôsobivými
skupinami ľudí a hrubo zanedbanou údržbou väčšiny doterajších vlastníkov. Budova je nezabezpečená
a neuzatvorená. Priestory sú zanesené odpadkami a komunálnym odpadom. Poškodené alebo chýbajúce
sú prakticky všetky stavebné konštrukcie, nosné aj deliace konštrukcie, povrchové úpravy, stropné
konštrukcie, klenby, výplne otvorov, podklady, rozvody inštalácií (ZTI, ELI). Dispozícia je prakticky
nečitateľná, bez možnosti definovať účel miestností. V súčasnosti je stavba nevyužívaná, pričom sa
nachádza v dezolátnom až havarijnom stave, poškodená, so zanedbanou údržbou. Stavba si vyžaduje
okamžitú rozsiahlu opravu a rekonštrukciu. Nie je schopná využitia bez rozsiahlej opravy.
Práva a záväzky viaznuce na Predmete dražby:
Predkupné právo k Predmetu dražby:
Podľa zápisu na príslušnom liste vlastníctva č. 839 je druhým podielovým spoluvlastníkom Predmetu dražby pán
Vladimír Jankovič, s veľkosťou jeho spoluvlastníckeho podielu ½ (ďalej len „Spoluvlastník“). V zmysle ustanovenia
§ 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník má Spoluvlastník pri speňažovaní Predmetu dražby zákonné
predkupné právo. V súlade s ustanovením § 93 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) Organizátor dražby
písomne ponúkol Spoluvlastníkovi predmet predkupného práva – Predmet dražby, ako oprávnenému
z predkupného práva. Nakoľko Spoluvlastník v lehote ustanovenej zákonom (60 dní) odo dňa doručenia ponuky
nevyužil svoje predkupné právo, v súlade s ustanovením § 93 ods. 1 ZKR, in fine, Organizátor dražby nie je týmto
predkupným právom Spoluvlastníka pri speňažovaní Predmetu dražby ďalej viazaný.
Podľa ustanovenia § 23 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon“) viazne na Predmete dražby – stavba (národná kultúrna pamiatka), aj predkupné právo štátu
zastúpeného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. V súlade s ustanovením § 23 ods. 1 Zákona v spojení
s ustanovením § 606 OZ Organizátor dražby písomne ponúkol štátu predmet predkupného práva – kultúrnu
pamiatku, ako oprávnenému z predkupného práva. Nakoľko štát v lehote ustanovenej zákonom (30 dní) odo dňa
doručenia ponuky nevyužil svoje predkupné právo, v súlade s ustanovením 23 ods. 4 Zákona, predkupné právo
k Predmetu dražby pri speňažovaní Predmetu dražby štátu zaniklo.
Ťarchy viaznuce na Predmete dražby:
Na príslušnom liste vlastníctva č. 839 v časti C Ťarchy je k Predmetu dražby zapísané:
CAPITAL INVESTMENT GROUP, s.r.o., IČO: 36261190, Odborárska 5175/22, 921 01 Banka, záložné právo na
prev. budovy s príslušenstvom podľa RIII.1196/92 zo dňa 11.9.1992. Z-176/99 - Postúpenie pohľadávky a zmena
záložného veriteľa. Z-330/11 - vz.90/11
Rozhodnutie Colného úradu Bratislava, Č. 1095231/1/209530/2015 zo dňa 30.6.2015 o zriadení colného záložného
práva na nehnuteľnosti v časti A-LV na vlastníka JAMPI spol. s r.o., Sadová 122, Piešťany, IČO: 44835507 v
podiele 1/2 - Z 995/15 zo dňa 8.7.2015 - č.z. 293/15
Iné údaje:
C-2 - Na základe žiadosti OU MSS Moldava nad Bodvou a zoznamu kultúrnych pamiatok, zápis druhu ochrany
nehnuteľnosti župný dom, vyhlásené za kultúrnu pamiatku dňa 28.6.1963 podľa Z- 230/94 zo dňa 13.4.1994. Z
56/96 - DOPLNENIE KODU OCHRANY NEHNUTELNOSTI.
Poznámka:
Bez zápisu.
Ťarchy sa vzťahujú len k rozsahu Predmetu dražby.
Vyššie uvedené ťarchy neovplyvňujú hodnotu Predmetu dražby. Vyhlásením konkurzu sa zo zákona exekučné
konanie zastavuje a zrušuje exekučné záložné právo, rovnako colné záložné právo. Pri speňažení Predmetu dražby
vydražiteľ nadobudne Predmet dražby bez tiarch na ňom viaznucich.
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Cena predmetu dražby zistená aktualizáciou znaleckého posudku č. 14/2015 zo dňa 30.08.2015
vyhotoveným ing. arch. Ivanom Bušovským zo dňa 15.09.2016, znalcom z odboru stavebníctvo, odhad
hodnoty nehnuteľností, projektovanie v stavebníctve, evidenčné číslo znalca 910377:
24.900,- EUR (slovom: dvadsaťštyritisíc devätsto eur)
Výška ceny dosiahnutej vydražením:

16.185,- EUR (slovom: šestnásťtisíc stoosemdesiat päť eur)

V Bratislave, dňa 30.01.2017
Za organizátora a navrhovateľa dražby: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K002653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kostelník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 16, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/7/2015 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/7/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu: Peter Kostelník, nar. 15.09.1985, bytom Dunajská 37 (predtým Dukelská 16), 935 41
Tekovské Lužany, vedenej pod spis. značkou správcovského spisu 32K/7/2015 S1409 správca týmto
príslušnému orgánu – zástupcovi veriteľov, predkladá v súlade s ust. §-u 101 ods.1 ZoKR pred jeho zverejnením
v Obchodnom vestníku nasledovný
Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
A. VŠEOBECNÁ ČASŤ
I. Vyhlásenie konkurzu a konkurzný správca
Uznesením č.k. 32K/7/2015-172 zo dňa 25.05.2015 Okresný súd Nitra rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka: Peter Kostelník, nar. 15.09.1985, bytom Dukelská 16 (súčasná adresa Dunajská 37), 935 41 Tekovské
Lužany (ďalej len „úpadca“), o otvorení malého konkurzu a ustanovení správcu: JUDr. Marek Ďuran, sídlo
kancelárie správcu Štefánikova 34, 949 01 Nitra. Predmetné uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku
(ďalej len „OV“) č. 102/2015 dňa 01.06.2015.
II. Veritelia a prihlásené pohľadávky
V rámci základnej prihlasovacej lehoty si svoje pohľadávky uplatnili prihláškou 4 veritelia. Z toho 1 veriteľ si riadne
a včas uplatnil aj zabezpečovacie právo. Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si svoje pohľadávky uplatnili
prihláškou 2 nezabezpečení veritelia, ktorých zapísanie do zoznamu pohľadávok bolo zverejnené v OV č. 31/2016
zo dňa 16.02.2016 a v OV č. 163/2016 zo dňa 23.08.2016.
V konkurze boli prihlásené pohľadávky v celkovej sume 55.802,77 EUR, ktoré boli v celom rozsahu zistené. Celková
suma prihlásených pohľadávok nezabezpečených veriteľov je vo výške 37.453,13 EUR a celková suma prihlásenej
zabezpečenej pohľadávky zabezpečeného veriteľa je vo výške 18.349,64 EUR.
V priebehu konkurzu došlo k nasledovnej zmene účastníka konania:
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Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 15.02.2016, č.k.: 32K/7/2015-274 súd potvrdil prevod pohľadávok
pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO: 35 937 874 na nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 (zverejnené v OV č. 34/2016 dňa 19.02.2016). Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 07.03.2016, zverejnené v OV č. 53/2016 dňa 17.03.2016.

III. Konkurzná podstata
Súpis majetku oddelenej podstaty ako aj súpis majetku všeobecnej podstaty boli správcom vyhotovené dňa
22.07.2015 a zverejnené dňa 29.07.2015 v OV č. 144/2015 pod číslami K016822 a K016826.
Nehnuteľný majetok zapísaný do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa bol zapísaný s poznámkou patriaci do
BSM úpadcu. Dňa 13.06.2016 došlo k výmazu poznámky, nakoľko Uznesením Okresného súdu Levice č.k.
7C/471/2015-115 zo dňa 13.05.2016 došlo k vyporiadaniu BSM schválením uzavretého súdneho zmieru (v súlade
s ust. §-u 53 ZoKR). Nehnuteľný majetok súd prikázal do výlučného vlastníctva úpadcu. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 25.05.2016. Na základe uvedeného správca v súlade s ust. §-u 76 ods. 3 ZoKR dňa 13.06.2016
zaktualizoval súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa výmazom poznámky, čo bolo zverejnené v OV č.
116/2016 dňa 16.06.2016.
Dňa 17.08.2016 správca v súlade s ust. §-u 77 ods. 6 ZoKR opätovne stanovil hodnotu majetku zapísaného do
súpisu majetku oddelenej podstaty na základe vypracovaného Znaleckého posudku č. 116/2016 zo dňa 01.08.2016,
čo bolo zverejnené v OV č. 163/2016 dňa 23.08.2016.
V súlade s ust. §-u 76 ods. 3 ZoKR správca pravidelne aktualizoval súpis majetku všeobecnej podstaty o nové
súpisové zložky majetku, ktoré konkrétne predstavovali príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle ust. §-u 72 ods. 2 ZoKR. Tieto doplnenia súpisu majetku
všeobecnej podstaty boli zverejnené postupne v OV č. 161/2015 z 21.08.2015, OV č. 179/2015 z 18.09.2015, OV č.
204/2015 z 23.10.2015, OV č. 224/2015 z 23.11.2015, OV č. 246/2015 z 23.12.2015, OV č. 16/2016 z 26.01.2016,
OV č. 36/2016 z 23.02.2016, OV č. 61/2016 z 31.03.2016, OV č. 78/2016 z 25.04.2016, OV č. 102/2016
z 27.05.2016, OV č. 122/2016 z 24.06.2016 a OV č. 146/2015 z 29.07.2016.
Do návrhu konečného rozvrhu výťažku je zaradený celý výťažok zo speňaženia súpisových zložiek majetku
zaradených do všeobecnej podstaty.
IV. Správa a speňažovanie majetku
Príslušným orgánom, ktorý ukladal správcovi odporúčania a záväzné pokyny v súvislosti so správou a
speňažovaním majetku tvoriaceho oddelenú podstatu bol zabezpečený veriteľ oddelenej podstaty Wüstenrot
stavebná sporiteľňa, a.s., Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 025. Celý majetok tvoriaci oddelenú
podstatu bol v zmysle záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa zo dňa 29.06.2016 a zo dňa 10.08.2016
speňažený formou dobrovoľnej dražby v 1.kole dňa 13.10.2016 za sumu 14.600,- EUR. Celkový výťažok dražby bol
vo výške 14.603,32 EUR (suma 3,32 EUR zaplatené vstupné verejnosti na dražbe).
Príslušným orgánom, ktorý ukladal správcovi odporúčania a záväzné pokyny v súvislosti so správou a
speňažovaním majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu bol nezabezpečený veriteľ Prvá stavebná sporiteľňa,
a.s., so sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004, ktorý počas konkurzu v zmysle ust. §-u 107 ods. 2
ZoKR vykonáva funkciu zástupcu veriteľov (zvolený na 4. schôdzi veriteľov dňa 18.11.2015).
V priebehu konkurzu správca otvoril konkurzný bankový účet vedený v Tatra banke, a.s., v prospech ktorého boli
v zmysle ust. §-u 91 ods. 5 ZoKR ukladané výťažky zo speňaženia majetku. Správca v priebehu konkurzu speňažil
jednotlivé súpisové zložky majetku zapísané do všeobecnej podstaty, a to konkrétne: peňažnú pohľadávku z účtu
stavebného sporenia v Prvej stavebnej sporiteľni, a.s. v celkovej výške 1.225,45 EUR. Správca speňažil formou
priameho predaja konkrétnemu záujemcovi hnuteľnú vec úpadcu – osobné motorové vozidlo Volkswagen Polo
Classic vo výške 400,- EUR.
Úpadca mal v čase vyhlásenia konkurzu uzatvorenú Dohodu o pracovnej činnosti a od 01.07.2015 uzatvoril
Pracovnú zmluvu s rovnakým zamestnávateľom a v prospech konkurzného bankového účtu pripisované príjmy
úpadcu za obdobie od 07/2015 do 06/2016 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou v zmysle ust. §-u 72 ods. 2 ZoKR a to v súhrnnej výške 734,09 EUR.
V. Uspokojenie veriteľov
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 priebehu konkurzu správca nezostavoval žiadne čiastkové rozvrhy výťažkov z oddelenej ani všeobecnej podstaty.
Správca dňa 21.10.2016 v zmysle ust. §-u 96 ods.2 ZoKR zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli
alebo mali byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty a zároveň oznámil svoj zámer zostaviť
rozvrh výťažku z oddelenej podstaty (zverejnené v OV č. 206/2016 zo dňa 26.10.2016). Voči zostavenému
zoznamu pohľadávok proti podstate neboli v zákonom stanovenej lehote 30 dní od zverejnenia oznamu v OV
podané žiadne námietky.
V zmysle ust. §-u 94 zabezpečená pohľadávka zabezpečeného veriteľa Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. bola
uspokojená z výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho oddelenú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok
proti oddelenej podstate. Správca dňa 29.11.2016 zaslal zabezpečenému veriteľovi Návrh rozvrhu výťažku zo
speňaženia majetku tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa, ktorý predložený návrh rozvrhu výťažku
v správcom stanovenej lehote dňa 05.12.2016 schválil. Správca na základe schváleného rozvrhu výťažku
z oddelenej podstaty bezodkladne uspokojil zabezpečeného veriteľa v rozsahu 9.881,28 EUR.
Nakoľko zabezpečenú pohľadávku zabezpečeného veriteľa (celková zistená suma prihlásenej zabezpečenej
pohľadávky je 18.349,64 EUR) nebolo možné uspokojiť v celom rozsahu z výťažku zo speňaženia oddelenej
podstaty, v zmysle ust. §-u 94 ZoKR sa vo zvyšnom rozsahu 8.468,36 EUR uspokojí ako nezabezpečená
pohľadávka pri konečnom rozvrhu výťažku.
Celková výška zistených pohľadávok, ktoré boli v konkurze prihlásené ako nezabezpečené pohľadávky je vo výške
37.453,13 EUR.
Dňa 15.12.2016 správca v zmysle ust. §-u 96 ods.2 ZoKR zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli
alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznámil svoj zámer zostaviť
konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov (zverejnené v OV č. 243/2016 zo dňa 20.12.2016).
Voči zostavenému zoznamu pohľadávok proti podstate neboli v zákonom stanovenej lehote 30 dní od zverejnenia
oznamu podané žiadne námietky.
B. ROZVRHOVÁ ČASŤ
I. Výťažok zo speňaženia
Výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty úpadcu je tvorený týmito hlavnými zložkami
(podrobnejšie v Tab.č.1 v prílohe):
·
·
·

zabezpečenie a speňaženie inej peňažnej pohľadávky z účtu stavebného sporenia v celkovej výške
1.225,45 EUR;
speňaženie hnuteľnej veci – osobného motorového vozidla úpadcu vo výške 400,- EUR;
príjmy úpadcu v zmysle ust. §-u 72 ods.2 ZoKR v celkovej výške 734,09 EUR

Celková suma výťažku predstavuje sumu vo výške 2.359,54 EUR.
II. Pohľadávky proti podstate
Pohľadávky proti podstate uspokojované z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty
(podrobnejšie v Tab.č.2 a č.3 v prílohe) a sú tvorené najmä týmito zložkami:
·
·
·
·
·

odmena správcu za výkon funkcie správcu do konania 1. schôdze veriteľov vo výške 100,98 EUR
(prislúchajúca časť priradená k všeobecnej podstate na základe rozpočítania medzi všeobecnú a oddelenú
podstatu);
náklady speňaženia všeobecnej podstaty - notárske poplatky a poštovné v súhrnnej výške 20,27 EUR;
náklady spojené s vedením konkurzného konania - poštovné, poskytnutie súčinnosti, kancelárske potreby,
administratívne, kancelárske práce a služby, cestovné náhrady v súhrnnej výške 208,79 EUR (prislúchajúca
časť priradená k všeobecnej podstate na základe rozpočítania medzi všeobecnú a oddelenú podstatu);
predpokladané náklady konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty vo výške 10,- EUR;
súdny poplatok z rozvrhu výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty vo
výške 4,50 EUR (0,2% x 2.359,54 EUR v zmysle Sadzobníka súdnych poplatkov Položka 5, písm. d) Zák.
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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výške 4,50 EUR (0,2% x 2.359,54 EUR v zmysle Sadzobníka súdnych poplatkov Položka 5, písm. d) Zák.
71/1992 Z.z. – podrobnejšie v Tab. č. 4 v prílohe);
odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty v súhrnnej výške 270,52 EUR (v
zmysle ust. §-ov 17 a 20 Vyhlášky 665/2005 Z.z. – podrobnejšie aj v Tab.č.5 v prílohe)

Celková výška pohľadávok proti všeobecnej podstate predstavuje sumu 615,06 EUR.
III. Suma výťažku na vyplatenie pre nezabezpečených veriteľov :
Suma výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečeným veriteľom vychádza z nasledovného prepočtu:
·
·
·

Výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty ................ 2.359,54 EUR
Priradené pohľadávky proti všeobecnej podstate ................................................... 615,06 EUR
Suma určená na vyplatenie nezabezpečeným veriteľom úpadcu ................. 1.744,48 EUR

IV. Rozvrhnutie výťažku medzi veriteľov:
Por.č.
pohľadávky
v Zozname
pohľadávok

Veriteľ

Prvá
stavebná
sporiteľňa,
a.s.,
Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 1
31335004
Sociálna
poisťovňa
so
sídlom
v Bratislave, 29.augusta 8-10, 813 63 2
Bratislava, IČO: 30807484
Sociálna
poisťovňa
so
sídlom
v Bratislave, 29.augusta 8-10, 813 63 3
Bratislava, IČO: 30807484
Sociálna
poisťovňa
so
sídlom
v Bratislave, 29.augusta 8-10, 813 63 4
Bratislava, IČO: 30807484
Sociálna
poisťovňa
so
sídlom
v Bratislave, 29.augusta 8-10, 813 63 5
Bratislava, IČO: 30807484
Sociálna
poisťovňa
so
sídlom
v Bratislave, 29.augusta 8-10, 813 63 6
Bratislava, IČO: 30807484
Sociálna
poisťovňa
so
sídlom
v Bratislave, 29.augusta 8-10, 813 63 7
Bratislava, IČO: 30807484
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 8
35776005
(zmena veriteľa
v ZP: 18.03.2016)
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 9
35776005
(zmena veriteľa
v ZP: 18.03.2016)
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.,
Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, 10
IČO: 31351026
KOOPERATIVA
poisťovňa,
a.s.
Vienna
Insurance
Group,
11
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava,
IČO: 00585441
EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska
12
5, 851 02 Bratislava, IČO: 35724803
SPOLU

Celková
prihlásená
pohľadávka

Zistená
pohľadávka
veriteľa

Nárok
uspokojenie
všeobecnej
podstaty

8.307,87 €

8.307,87 €

8.307,87 €

1.399,98 €

1.399,98 €

1.399,98 €

na
Zostáva
zo Suma
neuspokojená
uspokojenia
suma
315,60 €

7.992,27 €

53,18 €

1.346,80 €

2.576,80 €

2.576,80 €

2.576,80 €

97,89 €

2.478,91 €

102,41 €

102,41 €

102,41 €

3,89 €

98,52 €

182,58 €

182,58 €

182,58 €

6,94 €

175,64 €

2.262,77 €

2.262,77 €

2.262,77 €

85,96 €

2.176,81 €

1.779,35 €

1.779,35 €

1.779,35 €

67,59 €

1.711,76 €

914,61 €

914,61 €

914,61 €

34,74 €

879,87 €

329,82 €

329,82 €

329,82 €

12,53 €

317,29 €

18.349,64 €

18.349,64 €

8.468,36 € *

321,70 €

8.146,66 €

57,30 €

57,30 €

57,30 €

2,18 €

55,12 €

19.539,64 €

19.539,64 €

19.539,64 €

742,28 €

18.797,36 €

55.802,77 €

55.802,77 €

45.921,49 €

1.744,48 €

44.177,01 €

*Pozn.: v zmysle ust. §-u 94 ZoKR sa zvyšná časť pohľadávky, ktorú nebolo možné uspokojiť v celom rozsahu
z výťažku zo speňaženia majetku oddelenej podstaty, uspokojí ako nezabezpečená pohľadávka
Súhrnný prehľad uspokojenia jednotlivých veriteľov z konečného rozvrhu výťažku:
Veriteľ
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

IČO
31 335 004

Výťažok
315,60 €

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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Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s.
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
EOS KSI Slovensko, s.r.o.

Deň vydania: 06.02.2017
30 807 484

315,45 €

35 776 005

47,27 €

31 351 026
00 585 441
35 724 803

321,70 €
2,18 €
742,28 €

V zmysle tohto konečného rozvrhu výťažku budú prihlásené a zistené pohľadávky konkurzných veriteľov (v
zodpovedajúcej výške nároku na uspokojenie zo všeobecnej podstaty) uspokojené zo všeobecnej podstaty
v rozsahu 3,80 % prihlásenej a zistenej sumy.
C. ZÁVER
V súlade s ust. §-u 101 ods. 1 ZoKR správca pripravil návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre
nezabezpečených veriteľov, ktorý pred jeho zverejnením v Obchodnom vestníku doručil príslušnému orgánu –
nezabezpečenému veriteľovi Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., ktorý v zmysle ust. §-u 107 ods. 2 ZoKR vykonáva
funkciu zástupcu veriteľov.
Po posúdení predloženého návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených
veriteľov, správca zdvorilo žiada zástupcu veriteľov o jeho schválenie v lehote 15 dni od jeho zverejnenia
v Obchodnom vestníku, prípadne o uplatnenie odôvodnených námietok proti nemu v tej istej lehote, zaslaných na
adresu správcu úpadcu.
(Prílohy sú veriteľom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle kancelárie správcu.)

JUDr. Marek Ďuran, správca

K002654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Mikolaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Edelényska 1995/50, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Alžbetina 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737/30K/7/2012
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/7/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca pre oddlženie dlžnika Juraj Mikolaj nar. 12.07.1960 bytom Edelenyska 1995/50 Rožňava zostavil rozvrh
výťažku po prvom skúšobnom roku oddlženia.
V právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžnika Juraj Mikolaj nar. 12.07.1960, Edelényskla
1995/50,048 01 Rožňava, v zmysle Uznesenia Okresného súdu Košice I č.k. 30K/7/2012-286 bolo povolené
oddlženie. Dlžnik Juraj Mikolaj splnil podmienky prvého skúšobného roka oddlženia. Poskytol pre potreby oddlženia
súdom určenú sumu 2 040,-€.
V súlade s ust. § 168 ods. 1 ZKR a ust. § 24 a § 10 Vyhl. č. 665/2005 Z.z. z dlžnikom poskytnutej sumy
počas prvého skúšobného roka som odpočítala paušálnu odmenu správcu 331,94 € a DPH vo výške 66,39, keďže
som platcom DPH, teda spolu 398,33 €. Náklady na založenie a vedenie účtu predstavujú spolu: 111,50 €. Po
odpočítaní paušálnej odmeny správcu 398,33 € a nákladov na vedenie účtu 113,17 € ostane na pomerné
uspokojenie pohľadávok veriteľov 1 528,50 €.
Na pomerné uspokojenie pohľadávok veriteľov ostane 1 528,50 €. Tieto budú uspokojené takto:
1. Tatra banka a.s. 22,82 % - 348,80 €
2. Slovenská konsolidačná a.s. (pôvodne Sociálna poisťovňa a.s.)0,03 % - 0,47 €
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. (pôvodne Sociálna poisťovňa a.s.)0,03 % - 0,47 €
VÚB Leasing a.s. 44,19 % - 675,44 €
Alliianz – Slovenská poisťovňa a.s. 2,22% - 33,93 €
Slovenská konsolidačná a.s. (pôvodne Slovenská republika Daňový úrad ) 30,74% - 469,86
Spolu: 1 528,50 €

JUDr. Jana Závodská, správca pre oddlženie

K002655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALFA Development s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Údernícka 11, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 698 753
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/47/2015 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/47/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE PODNIKU - 2. KOLO
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. vyhlasuje dňom 06.02.2017 na základe záväzného pokynu
príslušného orgánu druhé kolo ponukového konania na speňaženie podniku úpadcu ALFA Development s.r.o., so
sídlom Údernícka 11, 851 01 Bratislava, IČO: 35 968 753, ktorý sa nachádza na Švermovej ulici v Banskej Bystrici
a slúžil na podnikanie úpadcu najmä v oblasti opravy a údržby vozidiel, strojov a zariadení. Podnik úpadcu tvorí
majetok zaradený do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Austria AG (ďalej len
„Zabezpečený veriteľ“).
Predmet speňaženia
Predmetom speňaženia v rámci ponukového konania je podnik úpadcu, ktorý tvoria nasledovné zložky:
1. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa vo výlučnom vlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1
zapísané na LV č. 6914, vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom, pre k.ú. Banská
Bystrica, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, štát SR:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/2 o výmere 10630 m2, druh pozemku: Orná pôda;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/3 o výmere 1065 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/17 o výmere 1654 m2, druh pozemku: Záhrady;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/18 o výmere 759 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/24 o výmere 14 m2, druh pozemku: Záhrady;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/31 o výmere 39 m2, druh pozemku: Záhrady;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/68 o výmere 9692 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3456/92 o výmere 235 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria;
Stavba – Sklady a dielne, so súpisným číslom 4292, nachádzajúce sa na pozemku s parc. č. KN-C 3453/3
o výmere 1065 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria;

2. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa vo výlučnom vlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1
zapísané na LV č. 7246, vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom, pre k.ú. Banská
Bystrica, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, štát SR:
·
·
·

Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/19 o výmere 2258 m2, druh pozemku: Záhrady;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/20 o výmere 2244 m2, druh pozemku: Záhrady;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/21 o výmere 1132 m2, druh pozemku: Záhrady;
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

98

Obchodný vestník 25/2017

·
·
·
·
·

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.02.2017

Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/25 o výmere 21 m2, druh pozemku: Záhrady;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/45 o výmere 2745 m2, druh pozemku: Záhrady;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/72 o výmere 35 m2, druh pozemku: Záhrady;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/77 o výmere 4158 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3456/99 o výmere 740 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria;

3. Práva a záväzky z uzatvorených zmlúv;
4. Projektová dokumentácia.
(ďalej spolu zložky uvedené pod č. 1. až č. 4. vyššie ako „Predmet speňaženia“).
Predmet speňaženia bol správcom zaradený do súpisu oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa a ako položka
súpisu 2 až 4 zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 8/2016 pod značkou záznamu K000661 dňa 14.01.2016.
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 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“) v spojení s ustanovením § 92 ods. 2 ZKR.
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia podľa tohto záväzného pokynu sa budú primerane
vzťahovať ustanovenia § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ObchZ“) o predaji podniku (ďalej len „Zmluva o predaji podniku“).
Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR, na internetovom
portáli správcu www.irkr.sk v sekcii „Oznamy“ a formou inzercie v periodiku s celoslovenskou pôsobnosťou –
Hospodárske noviny.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na č. +421 908 989 977 alebo e-mailom na: bratislava@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do druhého kola ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 300.000,- Eur
na ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr
v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 21.02.2017.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je uzatvorenie dohody so správcom s osvedčeným podpisom
záujemcu, že záujemca sa zaväzuje dodržať podmienky ponukového konania a v prípade porušenia záväzku (a)
riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť zmluvu o predaji podniku,
sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky;
Záujemca doručením ponuky Správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že
v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b)
uzavrieť zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca
zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť.

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
Na požiadanie správca umožní záujemcovi obhliadku podniku Úpadcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Kúpna cena
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia, za
predpokladu, ak bude splnená podmienka uvedená nižšie.
Záujemca je povinný vo svojej ponuke uviesť kúpnu cenu, ktorú ponúka za kúpu Predmetu speňaženia ako celku.
Kúpna cena sa uvádza bez DPH, keďže na predaj podniku sa v zmysle platných právnych predpisov nevymeriava
DPH.
Pre druhé kolo ponukového konania sa vyžaduje predloženie ponúkanej kúpnej ceny záujemcom vo výške
predstavujúcej minimálne 90 % hodnoty Predmetu speňaženia určenej znaleckým posudkom t.j. sumy vo výške
minimálne 990.000,- Eur bez DPH.
V prípade, že ponúknutá kúpna cena nebude dosahovať minimálnu sumu, je správca povinný ponuku záujemcu
odmietnuť.
V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých
najvyšších ponúk za Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená
najskôr.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového
konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK39 1111 0000 0085 9098
9002, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len „Účet”).
Vyhodnotenie ponukového konania
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam.
Za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyhláseného kola ponukového konania, vrátane predpokladu
splnenia podmienky minimálnej výšky kúpnej ceny určenej pre dané kolo vyhláseného ponukového konania na
speňaženie Predmetu speňaženia (t.j. v druhom kole vyhláseného ponukového konania predloženie kúpnej ceny
predstavujúcej minimálne 90 % hodnoty Predmetu speňaženia určenej znaleckým posudkom) a zloženia
zábezpeky, správca prijme najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu bez DPH za Predmet speňaženia a túto vyhodnotí ako
víťaznú.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania, správca vyzve na uzatvorenie Zmluvy o predaji podniku za
predpokladu, že doplatok zvyšnej časti kúpnej ceny zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu Zmluvy
o predaji podniku, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní,
ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.
Po doplatení zvyšnej časti kúpnej ceny víťazným záujemcom v prospech Účtu správca za úpadcu ako predávajúci
uzatvorí s víťazným záujemcom ako kupujúcim Zmluvu o predaji podniku.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami uvedenými v predchádzajúcej vete alebo
v lehote stanovenej správcom neuzavrie Zmluvu o predaji podniku, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je
povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení ObchZ.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977
alebo mailom na: bratislava@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 15 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia ponukového konania, t. j.
do dňa 21.02.2017 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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do dňa 21.02.2017 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom
„PONUKOVÉ KONANIE – ALFA Development s.r.o. – PREDAJ PODNIKU ÚPADCU“. Na ponuku, ktorá nebude
spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K002656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suja Adrián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 27, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1983
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Komenského 14/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/67/2016 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/67/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

KASATKIN Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu – Adrián Suja, nar. 22.10.1983, trvale bytom
Železničná 27, 990 01 Veľký Krtíš zvoláva opakovanú schôdzu veriteľov na deň 27.02.2017 o 11:00 hod., ktorá sa
uskutoční v kancelárii správcu KASATKIN Recovery, k.s. na Čajakovej 13, 811 05 Bratislava.
Program schôdze:
1. Prezentácia veriteľov a otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rôzne, záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veriteľ je povinný pri prezentácii
predložiť doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z Obchodného registra, resp. z iného príslušného
registra alebo evidencie, všetko nie staršie ako tri mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom,
resp. poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti, resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného
registra alebo inej príslušnej evidencie.
KASATKIN Recovery, k.s., správca

K002657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Drietomská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. Goliána 6011/28, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 971 934
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/5/2016 S 1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/5/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Marek Piršel - správca konkurznej podstaty úpadcu: Jana Drietomská, nar.: 29.06.1971, bytom: Gen. Goliána
6011/28, 917 01 Trnava, podnikajúca pod obchodným menom Jana Drietomská, s miestom podnikania
Školská 3, 917 01 Trnava, IČO: 30 971 934 (ďalej len „Úpadca“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom
súde Trnava pod sp. zn. 36K/5/2016, týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súde Trnava pod sp. zn. 36K/5/2016, týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, zverejňuje v Obchodnom vestníku doplnenie súpisu všeobecnej
podstaty Úpadcu o novú súpisovú zložku majetku, a to:

Hnuteľná vec

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

1
15
15

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz
na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

1/1
25.01.2017, majetok patriaci
úpadcovi
Mikrovlnná rúra LG MS-194 AS
Na Hlinách 53, Trnava
Staršia, používaná

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

2
100
100

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz
na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

1/1
25.01.2017,
úpadcovi

majetok

patriaci

TV – Samsung UE37D5000PW
Na Hlinách 53, Trnava
Používaný

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

3
100
100

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

1/1
25.01.2017, majetok patriaci úpadcovi
Obývačková zostava (3x vysoká skriňa, 3x
nízka skriňa) + vozík
Na Hlinách 53, Trnava
Používané

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
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4
70
70

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

1/1
25.01.2017, majetok patriaci
úpadcovi

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Kožená sedačka, 2-kreslo
Na Hlinách 53, Trnava
Používané

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

5
130
130

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

1/1
25.01.2017, majetok patriaci
úpadcovi

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Kožená sedačka, 3-kreslo
Na Hlinách 53, Trnava
Používané

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

6
100
100

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz
na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

1/1
25.01.2017, majetok patriaci
úpadcovi
Šatníková skriňa, strieborná
Na Hlinách 53, Trnava
Používané

Mgr. Marek Piršel - správca
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K002658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Viršík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/19/2016 S1616
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/19/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej „ZoKR“) oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty (ktorá uplynula dňom 23. 06. 2016)
bola dňa 26. 01. 2017 správcovi doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom: Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874 v celkovej výške
prihlásenej sumy 1.333,27 Eur, ktoré spráca úpadcu zapísal do zoznamu pohľadávok vedeného podľa § 31 ods. 1
ZoKR ku dňu 27. 01. 2017 pod poradovým číslom: 14 až 26.
JUDr. Ivana Hutňanová, správca úpadcu

K002659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kochan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolonáda 4833/20, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1974
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4K 64/2016 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 64/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Správca Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, zverejňuje
Zápisnicu zo zasadnutia zástupcu veriteľov v konkurznej veci Ján Kochan, nar. 18.08.1974, bytom Kolonáda
4833/20, Lučenec nasledovne:
Zápisnica zo zasadnutia zástupcu veriteľov úpadcu Ján Kochan, nar. 18.08.1974, bytom Kolonáda 4833/20,
984 01 Lučenec, v konkurznej veci sp. zn. 2 K 56/2016 S 1577
Termín konania:

27.1.2017

Začiatok konania: 11.00 hod.
Miesto konania: kancelária správcu, Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Predseda schôdze: správca – Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.

Prítomní na schôdzi: JUDr. Andrea Andrášiová – za správcu

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

Zástupca veriteľov:
Consumer Finance Holding a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok,
IČO: 35 923 130
počet hlasov 5 148 – nezabezpečený veriteľ
zastúpený:

JUDr. Stanislava Dudová, PhD., špecialistka Odboru vymáhania

Program schôdze:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Správa o stave konkurzného konania.
3. Rozhodovanie o ďalšom postupe správcu
4. Záver
Ad 1) Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zástupcu veriteľov, ktorý v malom konkurze vykonáva pôsobnosť veriteľského výboru, otvoril o 11.00
hod. správca. Správca skonštatoval, že zástupca veriteľov bol zákonným spôsobom oboznámený s konaním
zasadnutia zástupcu veriteľov
Ad 2) Správa o stave konkurzného konania.
Správu o doterajšom priebehu konania podal správca konkurznej podstaty a zaoberal sa v nej všetkými úkonmi
vykonanými do konania tohto zasadnutia.
Správca oboznámil zástupcu veriteľov so stavom súpisu majetku podstát. Súpis majetku podstát správca zverejnil
v OV č. 3/2017 zo dňa 04.01.2017, kde je spísaný majetok v hodnote 26.130,89 €, z toho súpis všeobecnej podstaty
je vo výške 1.130,89 €, všeobecná podstata bola do dňa konania tohto zasadnutia navýšená o čiastku 376,02€.
Súpis oddelenej podstaty pre oddeleného veriteľa predstavuje hodnotu 25.000,00 €.
Stanovisko na ďalší postup správcu a záväzný pokyn k speňaženiu majetku zapísaného do súpisu bude dávať
zvolený zástupca veriteľov.
Uznesenie č.1 Zástupca veriteľov berie na vedomie správu o stave konkurzného konania.
Ad 3) Rozhodovanie o ďalšom postupe správcu
Záväzné pokyny na postup správcu ohľadom speňažovania nehnuteľného majetku budú dané zo strany zástupcu
veriteľov.
Uznesenie č.2 Zástupca veriteľov schvaľuje rozhodovanie o ďalšom postupe správcu.
Ad 4) Záver
Správca berie na vedomie uznesenia zástupcu veriteľov. Za účelom efektívnosti a hospodárnosti konania sa
zástupca veriteľov so správcom dohodli na e-mailovej komunikácii, kde týmto spôsobom budú podávané správy
a žiadosti správcu i záväzné pokyny a stanoviská zástupcu veriteľov.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zasadnutie veriteľov skončené o 11.30 hod.

JUDr. Stanislava Dudová,
Odboru vymáhania

PhD.,

špecialistka

zástupca veriteľov

K002660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šajben Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Leváre 149, 908 73 Veľké Leváre 149
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Klimentová
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/47/2016 S1399
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/47/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vlasta Klimentová, správca úpadcu Pavel Šajben, nar. 29.06.1969, trv. Bytom Veľké Leváre 149, 908 73
Veľké Leváre č. k. 2K/472016 podľa § 85 odst. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského spisu je
možné nahliadať v kancelárii správcu: Stromová 13 , 831 01 Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní
od 9.00 hod. do 12. 00 hod. a od 12. 00 hod do 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu sa podávajú mailom na adrese: klimentova@centrum.cz , alebo termín je možno si dohodnúť
na tel. č. 0903 796 152
V Bratislave, 31.01.2017
JUDr. Vlasta Klimentová, správca

K002661
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 oddelenej podstaty

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu MUDr. Jana Amiriová, bytom Prešov, nar.: 10.01.1969,
týmto zverejňuje súpis oddelenej podstaty veriteľa:
ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO: 35 704 713, zapísaný v zozname pohľadávok
pod poradovým číslom 1, zabezpečený veriteľ v prvom poradí
Označenie majetku zapísaného do súpisu oddelenej podstaty:

Hnuteľný 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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Popis veci: Osobné vozidlo
Názov veci: SUZUKI Swift
VIN: TSMNZC72S00339382
Rok výroby: 2013
Farba: Biela
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5 000 Eur
Deň zapísania majetku do súpisu: 01.02.2017

Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý zabezpečuje úpadcove záväzky v spojení s ust. § 50 ods. 3
ZKR.

Prvá arbitrážna k.s.
správca úpadcu
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