Obchodný vestník 33/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.02.2017

K003438
Spisová značka: 8K/64/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Viera Hanuljaková, rod. Hromadová, nar.
30.05.1954, Hamuliakovo 353, 900 43 Hamuliakovo, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
Viera Hanuljaková, rod. Hromadová, nar. 30.05.1954, Hamuliakovo 353, 900 43 Hamuliakovo, občan SR
rozhodol

Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Viera Hanuljaková, rod. Hromadová, nar. 30.05.1954, Hamuliakovo 353,
900 43 Hamuliakovo, občan SR.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: KASATKIN Recovery, Čajakova 13, 811 05 Bratislava, zn. správcu: S1812.
Súd otvára malý konkurz.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:

1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
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oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
20. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
neprihliada (197 ods. 6a ZKR).
Vanámietke
zaujatosti
musína
byť
uvedené
protisídle:
komu
smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
o zmene
doplnení niektorých
zákonov
svojom
webovom
www.justice.gov.sk
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
2 sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade
Občianskeho súdneho poriadku).

správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť
(§ 30vestník
ods. 2 ZKR).
Obchodný
33/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 16.02.2017
22. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
23. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate ( § 166 ods.
2 ZKR ). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 9.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K003439
Spisová značka: 8K/31/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Bau3Mex a.s., so sídlom
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, IČO: 35 761 903
rozhodol
Súd odvoláva JUDr. Margita Hrivňáková, so sídlom kancelárie Májkova 3, P.O.Box 76, 820 05
Bratislava, značka Správcu S:1136 z funkcie správcu úpadcu Bau3Mex a.s., so sídlom Príjazdná 7/A, 831 07
Bratislava, IČO: 35 761 903.
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu Bau3Mex a.s., so sídlom Príjazdná 7/A, 831 07
Bratislava, IČO: 35 761 903, správcu: Insolvency k. s., Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava, zn. správcu: S1639.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 9.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K003440
Spisová značka: 8K/31/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Bau3Mex a.s., so sídlom
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, IČO: 35 761 903, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Margita Hrivňáková, so sídlom kancelárie Májkova 3, P.O.Box 76, 820
05 Bratislava, značka Správcu S:1136, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze
veriteľov vo výške 7.966,54 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZKR ).
Okresný súd Bratislava I dňa 9.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
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K003441
Spisová značka: 2K/55/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Angyal, nar. 27.03.1974,
bytom Budatínska 3053/21, 851 05 Bratislava v zast. Sylviou Angyalovou, bytom Budatínska 21, 851 05 Bratislava,
správcom ktorého JUDr. Eduard Veterník, so sídlom kancelárie Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, značka správcu:
S 128, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku
rozhodol

Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Pavol Angyal, nar. 27.03.1974, bytom Budatínska 3053/21,
851 05 Bratislava, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, do 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I (§
198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR). Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní
sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a
čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie musí byť
podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami
mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 9.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K003442
Spisová značka: 2K/73/2009
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
BARTOLOMEI FINANCE,
a.s., so sídlom Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, IČO: 35 791 641, správcom ktorého je: JUDr. Peter Petrán, so sídlom
kancelárie Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava, S 353, o návrhu obchodnej spoločnosti: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok,
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom
Žellova 2, 829 24 Bratislava, IČO: 30 796 482, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej výške 255,60 €.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní
odo dňa jeho doručenia, písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v
Obchodnom vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová
značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak,
aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s
prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto
odvolanie urobil.

Okresný súd Bratislava I dňa 9.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca

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

Deň vydania: 16.02.2017

K003443
Spisová značka: 8K/1/2016
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Pavol Vašíček, nar. 03.09.1992, trvale bydliskom Halalovka
2341/25, Trenčín, t. č. v Ústave na výkon väzby Ilava, správcom ktorého je JUDr. Juraj Gajdošík, so sídlom
kancelárie Miletičova 23, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1382., uznesením zo dňa 05.09.2016, č. k. 8K/1/2016,
zrušuje konkurz pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.9.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 10.2.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K003444
Spisová značka: 8K/38/2015
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Marek Weizer, nar. 04.12.1984, trvale bydliskom Námestie
Hraničiarov č. 2581/4A, 851 03 Bratislava, t. č. v Ústave na výkon väzby Banská Bystrica, správcom ktorého je Mgr.
Peter Arendacký, so sídlom kancelárie Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, zn. správcu: S 1535, uznesením zo dňa
15.12.2016, č. k. 8K/38/2015, zrušuje konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 10.1.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 10.2.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K003445
Spisová značka: 2K/87/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci konkurzného konania vedeného na majetok dlžníka eMTrade a.s., so
sídlom 965 01 Ladomerská Vieska 269, IČO: 36 628 760, o návrhu veriteľa VÚB Factoring, a.s., so sídlom Mlynské
Nivy 1, 829 90 Bratislava, zast. NOVICKÝ advokátska kancelária s.r.o., so sídlom Františkánska 5, 040 01 Košice, na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e pristúpenie veriteľa VÚB Factoring, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava do konkurzného
konania na strane navrhovateľa.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K003446
Spisová značka: 31K/34/2011
Sp. zn. 31K/34/2011
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : EDVA, s.r.o, IČO: 31 448 534, so
sídlom M. R. Štefánika 1, 945 01 Komárno, ktorého správcom je: Ing. Róbert Baran, adresa kancelárie Seberíniho 2,
821 03 Bratislava, uznesením č. k. 31K/34/2011-1005 zo dňa 17.01.2017 zrušil konkurz na majetok úpadcu : EDVA,
s.r.o, IČO: 31 448 534, so sídlom M. R. Štefánika 1, 945 01 Komárno, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.02.2017.
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Okresný súd Nitra dňa 9.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K003447
Spisová značka: 32K/35/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LEKÁREŇ ŽITAVA, s.r.o. ,, v konkurze“,
so sídlom Hlavná 1, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 34 136 347, ktorého správcom je Mgr. Ondrej Brláš, so sídlom
kancelárie správcu Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, o návrhu na vydanie opravného uznesenia, takto
rozhodol
O p r a v u je v písomnom vyhotovení uznesenia Okresného súdu Nitra zo dňa 25.01.2017 č.k. 32K/35/2016-169 II.
výrok, ktorý má správne znieť:
Ukladá Ing. Martinovi Hornáčekovi, bytom Na Hrebienku 34, 811 02 Bratislava, aby zaplatil správcovi Mgr. Ondrejovi
Brlášovi, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, odmenu v sume 663,88 eura a náhradu hotových
výdavkov v sume 836,28 eura, do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť ( § 239
Civilného sporového poriadku). Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní
od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. 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. 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.
Okresný súd Nitra dňa 9.2.2017
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K003448
Spisová značka: 31K/39/2014
Sp. zn. 31K/34/2011
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Bc. Gertruda Sinnighe, nar.
28.11.1979, bytom A. Gyürkyho 877/3, 936 01 Šahy, ktorého správcom je JUDr. Marián Dobiš, so sídlom kancelárie
Farská 30, 949 01 Nitra, uznesením č. k. 31K/34/2011-330 zo dňa 08.02.2017 zrušil konkurz na majetok úpadcu :
Bc. Gertruda Sinnighe, nar. 28.11.1979, bytom A. Gyürkyho 877/3, 936 01 Šahy,, po splnení konečného rozvrhu
výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.02.2017.

Okresný súd Nitra dňa 9.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K003449
Spisová značka: 32K/24/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Peter Belaň, nar. 18.10.1985,
bytom D. Jurkoviča 2362/4, 955 03 Topoľčany, ktorého správcom je JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 32K/24/2014-440 zo dňa 30.9.2014 na majetok úpadcu
Peter Belaň, nar. 18.10.1985, bytom D. Jurkoviča 2362/4, 955 03 Topoľčany, z r u š u j e po splnení konečného
rozvrhu výťažku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 32K/24/2014-440 zo dňa 30.9.2014 na majetok úpadcu
Peter Belaň, nar. 18.10.1985, bytom D. Jurkoviča 2362/4, 955 03 Topoľčany, z r u š u j e po splnení konečného
rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho
doručenia na Okresný súd Nitra, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v ako rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (
odvolací návrh).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého
zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom
vestníku, aj keď bude uznesenie doručené aj iným spôsobom, ako
zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 9.2.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K003450
Spisová značka: 32K/59/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa : Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: JK BET s.r.o., so
sídlom Stummerova 1276, 955 01 Topoľčany, IČO: 45 262 802, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka JK BET s.r.o., so sídlom Stummerova 1276, 955 01 Topoľčany, IČO: 45
262 802.
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 10.2.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K003451
Spisová značka: 32K/43/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Igor Száraz, nar. 15.2.1976,
bytom Družstevná 317/2, 951 13 Branč - Veľká Ves, ktorého správcom je JUDr. Jozef Majorán, so sídlom kancelárie
Ulica Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a správcovi JUDr. Jozefovi Majoránovi, so sídlom kancelárie Ulica Ľudovíta Štúra 3, 934
01 Levice paušálnu odmenu v sume 663,88 eura.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť správcovi JUDr. Jozefovi Majoránovi, so sídlom
kancelárie Ulica Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice priznanú paušálnu odmenu v sume 663,88 eura zo zloženého
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 19 - 94/2016
do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 9.2.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K003452
Spisová značka: 32K/23/2012
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Peter Turček, nar. 2.4.1976,
bytom Cabanova 1, 949 01 Nitra, ktorého správcom je Slovenská insolvenčná k.s., so sídlom Párovská 26, 949 01
Nitra, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 32K/23/2012-45 zo dňa 27.7.2012 na majetok úpadcu
Ing. Peter Turček, nar. 2.4.1976, bytom Cabanova 1, 949 01 Nitra, z r u š u j e po splnení konečného rozvrhu
výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho
doručenia na Okresný súd Nitra, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v ako rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (
odvolací návrh).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého
zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom
vestníku, aj keď bude uznesenie doručené aj iným spôsobom, ako
zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 9.2.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K003453
Spisová značka: 27K/6/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídlom Nitra,
Damborského č. 5, vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Imrich Bitter, nar. 03.07.1967, bytom Štúrovo,
F. Rákocziho č. 1780/35, fyzická osoba oprávnená na podnikanie pod obchodným menom Imrich Bitter BICOMP, so
sídlom Štúrovo, F. Rákocziho č. 1780/35, IČO: 14427591, o sťažnosti správcu proti uzneseniu Okresného súdu Nitra
č. k. 27K/6/2016 - 206 zo dňa 05.12.2016, takto
rozhodol
Uznesenie Okresného súdu Nitra č. k. 27K/6/2016 - 206 zo dňa 05.12.2016
Poučenie:

z r u š u j e.

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Nitra dňa 9.2.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K003454
Spisová značka: 27K/20/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: 1/ Ing. Peter Klinčok, nar. 07.11.1963, bytom Levice, Hlboká
č. 12 a 2/ Emília Klinčoková, nar. 06.05.1965, bytom Levice, Hlboká č. 12, obaja zastúpení v konaní advokátskou
kanceláriou ADVISORY LAW OFFICE - Dr. Gajdoš, s.r.o., so sídlom Levice, SNP č. 56/2130, IČO: 36863645, vo veci
vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Michal Tomašovský, nar. 29.05.1958, bytom Levice, Perecká č. 5, o
poukázaní preddavku na úhradu nákladov konkurzu, takto
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Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: 1/ Ing. Peter Klinčok, nar. 07.11.1963, bytom Levice, Hlboká
č.
12 a 2/ Emília
Klinčoková,
bytom Levice,
Hlboká č. 12, obaja zastúpení vDeň
konaní
advokátskou
Obchodný
vestník
33/2017 nar. 06.05.1965, Konkurzy
a reštrukturalizácie
vydania:
16.02.2017
kanceláriou ADVISORY LAW OFFICE - Dr. Gajdoš, s.r.o., so sídlom Levice, SNP č. 56/2130, IČO: 36863645, vo veci
vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Michal Tomašovský, nar. 29.05.1958, bytom Levice, Perecká č. 5, o
poukázaní preddavku na úhradu nákladov konkurzu, takto
rozhodol
I/ P o u k a z u j e úpadcovi k rukám správcu: JUDr. Peter Bojda, so sídlom kancelárie Nitra - Drážovce, Topoľčianska
č. 31/61, zložený preddavok na úhradu nákladov konkurzu vo výške 1.659,70 eur.
II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet č.
IBAN: SK59 1111 0000 0014 0625 8006, vedený v peňažnom ústave UniCredit Bank, a.s. zriadeného na meno
úpadcu Michal Tomašovský, nar. 29.05.1958, s ktorým môže disponovať iba správca, JUDr. Peter Bojda, so sídlom
kancelárie Nitra - Drážovce, Topoľčianska č. 31/61, preddavok na úhradu nákladov konkurzu zložený veriteľom Ing.
Petrom Klinčokom, nar. 07.11.1963, vo výške 1.659,70 eur, a to:
·
v časti 995,82 eur z preddavku na úhradu nákladov konkurzu zaplateného na účet Okresného súdu
Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka D 19 - 88/2016
·
a v časti 663,88 eur z preddavku na úhradu nákladov konkurzu zaplateného na účet Okresného súdu
Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka D 19 - 114/2016.
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 9.2.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K003455
Spisová značka: 32NcKR/8/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka: Zuzana Hauzerová, nar. 31.3.1978, bytom Nábrežná
15, 940 01 Nové Zámky, ktorého správcom je Ing. Ladislav Bódi, so sídlom kancelárie Mariánska 6, 949 01 Nitra, o
určení odmeny správcu v konaní o oddlžení, takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi Ing. Ladislavovi Bódimu, so sídlom kancelárie Mariánska 6, 949 01 Nitra, odmenu v
konaní o oddlžení vo výške 398,33 eura za prvý skúšobný rok.
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 9.2.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K003456
Spisová značka: 32R/3/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: IDS ENERGY PIPING, s.r.o. so sídlom Pri Podlužianke 3,
934 01 Levice, IČO: 43 906 711, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka IDS ENERGY PIPING, s.r.o. so
sídlom Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice, IČO: 43 906 711,takto
rozhodol
I. P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka IDS ENERGY PIPING, s.r.o. so sídlom Pri Podlužianke 3, 934 01
Levice, IČO: 43 906 711.
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. so sídlom kancelárie
správcu SNP 56, 934 01 Levice.
III. V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka IDS ENERGY PIPING, s.r.o. so sídlom Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice,
IČO: 43 906 711, aby v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky u správcu.
IV. U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu takto:
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
podľa zákona
č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
- založenieVydáva
obchodnej
spoločnosti,
družstva
aleborepubliky
inej právnickej
osoby;
a o zmene
a doplnení
zákonov na svojom
sídle: www.justice.gov.sk
- nadobudnutie majetkovej
účasti
aleboniektorých
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- prevod, prenájom alebo umožnenie bezodplatného užívania alebo zaťaženia majetku zabezpečovacím právom

II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. so sídlom kancelárie
správcu SNP 56, 934 01 Levice.
Obchodný vestník 33/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 16.02.2017
III. V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka IDS ENERGY PIPING, s.r.o. so sídlom Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice,
IČO: 43 906 711, aby v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky u správcu.
IV. U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu takto:
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
- nadobudnutie majetkovej účasti alebo prevod majetkovej účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej
právnickej osoby;
- prevod, prenájom alebo umožnenie bezodplatného užívania alebo zaťaženia majetku zabezpečovacím právom
alebo vecným bremenom;
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí
peňažných prostriedkov;
- vykonanie právneho úkonu smerujúceho k výslovnému uznaniu záväzku dlžníkom alebo k vzniku ručiteľského
záväzku dlžníka;
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu
záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
- vykonanie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;
- vykonanie akéhokoľvek iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
- akékoľvek plnenie peňažného záväzku dlžníka presahujúceho sumu 5.500 eur alebo peňažných záväzkov voči
tomu istému subjektu v hodnote prevyšujúcej 11.000 eur v priebehu 6 mesiacov;
- uzatvorenie zmlúv, ktorých predmetom je peňažné alebo nepeňažné plnenie v hodnote prevyšujúcej 11.000 eur;
- uzatvorenie zmlúv, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie dlžníka alebo záväzok dlžníka strpieť určitú činnosť
alebo záväzok dlžníka zdržať sa určitej činnosti po dobu viac ako 3 mesiacov;
- pracovnoprávne úkony smerujúce k vzniku alebo zániku pracovnoprávneho vzťahu, a tiež k rozsahu zmeny
dohodnutého pracovného času alebo mzdových podmienok a dojednaní o peňažných alebo nepeňažných nárokov
zamestnanca po skončení pracovnoprávneho vzťahu;
- plnenie peňažných záväzkov alebo ich častí voči tretím osobám vyplývajúcich zo zmluvných alebo mimozmluvných
sankcií;
- právny úkon medzi dlžníkom a spriaznenými osobami alebo medzi dlžníkom a spriaznenými osobami veriteľov
dlžníka;
- uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie dlžníkom podľa § 124 ods.7 ZoKR,
vrátane uznania záväzku alebo nároku pred súdom v konaní o určenie popretej pohľadávky.
V. U k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o reštrukturalizačnom konaní známych veriteľov
dlžníka IDS ENERGY PIPING, s.r.o. so sídlom Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice, IČO: 43 906 711, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl.40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 zo dňa 29.mája 2000.
VI. Poučuje účastníkov reštrukturalizačného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa §49
zák.č.160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
VII. Poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do
30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú správcovi po lehote sa neprihliada. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, ktorými sú meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku
neprihliada. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva, inak sa pohľadávka v
reštrukturalizácii považuje na nezabezpečenú. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť,
na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. 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. Prihlášku možno opraviť
alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. 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. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory tlačív príloh a údaje zapisované do
nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii.
Poučenie:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 33/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.02.2017

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 10.2.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K003457
Spisová značka: 2K/72/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: European Training Centre, s.r.o., so sídlom
Francisciho 5053/20, 058 01 Poprad, IČO: 46 226 583, o odmene a náhrade preukázaných výdavkov predbežného
správcu, takto
rozhodol
Priznáva JUDr. Ľubošovi Bajužíkovi, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné za výkon funkcie
predbežného správcu paušálnu odmenu vo výške 331,94 eura a náhradu výdavkov vo výške 254,07 eura, ktoré mu
budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
zloženého dňa 8.9.2015 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 127/2015
(18/09-15),
vracia navrhovateľovi nevyčerpanú časť preddavku vo výške 1.073,69 eura zloženého navrhovateľom dňa 8.9.2015
na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 127/2015 (18/09-15).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 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).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 10.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K003458
Spisová značka: 4K/3/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov, so sídlom
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Rastislav Duduš, nar.
30.07.1982, bytom 059 01 Krížová Ves 130, takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Rastislav Duduš, nar. 30.07.1982, bytom 059 01 Krížová Ves 130
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia
súdneho
rozhodnutia
alebo
inej písomnosti
sa zákona
považuje
nasledujúci
po zverejnení
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky podľa
č. 200/2011
Z. z. odeň
Obchodnom
vestníku súdneho
rozhodnutia alebo inej asúdnej
písomnosti
v Obchodnom
písomnosti,
ktoré sa zverejňujú v
o zmene
a doplnení niektorých
zákonovvestníku.
na svojom Rovnako
webovom sídle:
www.justice.gov.sk
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
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Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom
vestníku;
zverejnením tohto uznesenia
v Obchodnom
vestníku sa začína konkurzné
konanie. 16.02.2017
Začatie
Obchodný vestník
33/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Prešov dňa 7.2.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K003459
Spisová značka: 1K/51/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Faťun, nar. 26.01.1979,
bytom Moyzesova 2811/15, 058 01 Poprad, podnikajúceho pod obchodným menom Pavol Faťun - P-mont, s miestom
podnikania Moyzesova 2811/15, 058 01 Poprad, IČO: 41 012 747 správcom ktorého je: Mgr. Ing. Vladimír Ledecký,
so sídlom kancelárie Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, o návrhu správcu na schválenie návrhu rozvrhu
oddelenej podstaty, takto
rozhodol
schvaľuje návrh rozvrhu oddelenej podstaty pre zabezpečených veriteľov úpadcu Pavla Faťuna, nar. 26.01.1979,
bytom Moyzesova 2811/15, 058 01 Poprad, podnikajúceho pod obchodným menom Pavol Faťun - P-mont, s miestom
podnikania Moyzesova 2811/15, 058 01 Poprad, IČO: 41 012 747.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 31.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K003460
Spisová značka: 2CoKR/1/2017
Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a členov senátu JUDr.
Janky Kočišovej a JUDr. Slávky Maruščákovej v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: OTP Banka Slovensko, a.s., so
sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, zastúpeného advokátskou kanceláriou Ružička Csekes s.r.o.,
so sídlom Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, IČO: 36 863 360, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
GLANCE HOUSE, s.r.o., so sídlom Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 796 425, o odvolaní dlžníka
proti uzneseniu Okresného súdu Prešov zo dňa 15.11.2016, č.k. 4K/36/2016-243 takto
rozhodol
Odvolanie o d m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.) v lehote dvoch
mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej
inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu
vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 C.s.p.). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
ktorému rozhodnutiu smeruje,
rozsahu
sa zákonov
toto rozhodnutie
napáda,sídle:
z akých
dôvodov sa rozhodnutie
a o zmenevaakom
doplnení
niektorých
na svojom webovom
www.justice.gov.sk
považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 C.s.p.). Dovolateľ
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musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie
a iné podania dovolateľa musia byť spísané
advokátom (§ 429 ods. 1 C.s.p.).

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Obchodný vestník 33/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 16.02.2017
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.) v lehote dvoch
mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej
inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu
vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 C.s.p.). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 C.s.p.). Dovolateľ
musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané
advokátom (§ 429 ods. 1 C.s.p.).
Krajský súd v Košiciach dňa 31.1.2017
JUDr. Vladimír Hrib, PhD., predseda senátu
K003461
Spisová značka: 2K/48/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Us.Sk, spol. s r.o., so sídlom 065 11 Nová
Ľubovňa 305, IČO: 46 922 466, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Predlžuje predbežnému správcovi lehotu na podanie záverečnej správy o 15 dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 10.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K003462
Spisová značka: 2K/31/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: MEDSON s.r.o.,
so sídlom Duchnovičova 474, Medzilaborce 068 01, IČO: 36 462 667, správcom ktorého je JUDr. Lenka Jamnická, so
sídlom kancelárie Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na poskytnutie súčinnosti, takto
rozhodol
Vyzýva úpadcu - MEDSON s.r.o., so sídlom Duchnovičova 474, Medzilaborce 068 01, IČO: 36 462 667, ako aj
konateľa úpadcu Vojtěcha Jecha, Malátova 2433/9 Ústí nad Labem 400 11 Česká republika, aby správcovi do
siedmich dní od doručenia tejto výzvy poskytol ním požadovanú súčinnosť, a teda predložil:
dokumenty preukazujúce príjem úpadcu;
informácie o tom, či je vlastníkom nasledujúcich motorových vozidiel a ak áno, kde sa tieto motorové
vozidlá nachádzajú, o aké motorové vozidlá ide (značka, evidenčné číslo, VIN číslo, rok výroby) a aká je odhadná
cena:
·
LADA LADA, VIN: XTA21214071848746, evč. ML006AF - v premávke
·
PRÍVES NÁKLADNÝ, VIN: U5HV0751161RB0846, evč. ML436YA - v premávke
·
VAZ, VIN: XTA210700K0438125 - vyradené z evidencie
·
VAZ, VIN: 3945743 - vyradené z exekúcie
·
ŠKODA 125, VIN TMB12M00LK3778489, evč. ML974AC - vyradené z evidencie
zoznam majetku, zoznam záväzkov, zoznam spriaznených osôb a zmluvný prehľad
všetky uzavreté zmluvy za posledných 5 rokov
číslo účtu a banky, v ktorej je vedený účet
odovzdať všetky účtovné záznamy za posledných 5 rokov.
Zároveň ho poučuje, že ak úpadca, resp. konateľ úpadcu ani na výzvu súdu neposkytne správcovi súčinnosť, súd
nariadi jeho predvedenie na súd, aby podal vysvetlenie alebo mu uznesením uloží pokutu do výšky 165 000 eur.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku,
sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199
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Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199
ZKR ods. 9). Ak je prípadný začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu
spojený so zverejnením doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku a listina sa doručuje aj iným spôsobom ako
zverejnením v Obchodnom vestníku, adresát písomnosti sa o tom poučí (§ 199 ZKR ods. 4).
Okresný súd Prešov dňa 10.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K003463
Spisová značka: 29K/9/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Rudolf Paulech, nar.
28.10.1956, bytom Žilinská 650/16, 911 01 Trenčín, uznaného za malý, ktorého správcom je obchodná spoločnosť
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k. s. so sídlom kancelárie Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, IČO 45 948 496,
značka správcu S1514, na návrh správcu uznesením č.k. 29K/9/2013-365 zo dňa 17.01.2017 zrušil konkurz po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 09.02.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 10.2.2017
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K003464
Spisová značka: 40K/31/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu AMARO, s. r. o. v konkurze so sídlom
Družstevná 291/51, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 35 785 543, zast. advokátskou kanceláriou LAW FIRM s. r. o.
so sídlom Špitálska 10, 811 08 Bratislava, IČO 36 867 209, ktorého správcom je Ing. Katarína Roderová so sídlom
kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369, o návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
Správcovi Ing. Kataríne Roderovej so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369 sa
priznáva paušálna odmena za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 7 966,54 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 9.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K003465
Spisová značka: 29K/45/2011
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu odchodnú spoločnosť
Trio STAV, s. r. o. so sídlom Jesenského 54, 911 01 Trenčín, IČO 43 937 055, ktorého správcom je Mgr. Branislav
Zemanovič so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1510, o návrhu správcu na
zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, uznesením č.k. 29K/45/2011-430 zo dňa 17.01.2017 zrušil konkurz pre
nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 09.02.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 10.2.2017
Mgr. Lucia Beláková, 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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K003466
Spisová značka: 36K/6/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zsolt Nágel, nar. 03.10.1969, bytom
Krásna 1131/115, 924 01 Galanta, správcom ktorého je LexCreditor k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 3, 917 01
Trnava, o odvolaní správcu z funkcie po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a LexCreditor k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 3, 917 01 Trnava z funkcie správcu
úpadcu: Zsolt Nágel, nar. 03.10.1969, bytom Krásna 1131/115, 924 01 Galanta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 8.2.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K003467
Spisová značka: 36K/16/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Boris Bartoš, narodený 02.11.1976,
bytom Auer von Welsbachstraße 16, 9020 Klagenfurt, Rakúska republika, štátny občan Slovenskej republiky,
správcom ktorého je JUDr. Tibor Timár, so sídlom kancelárie Štúrova 42, 927 01 Šaľa, o návrhu správcu na
schválenie konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov, takto
rozhodol
Súd s c h v a ľ u j e konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov úpadcu: Boris Bartoš, narodený
02.11.1976, bytom Auer von Welsbachstraße 16, 9020 Klagenfurt, Rakúska republika, tak ako bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 249/2016 dňa 29.12.2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.2.2017
JUDr. Martin Smolko, sudca
K003468
Spisová značka: 36K/42/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: NitraCoM, spol. s.r.o., so sídlom Námestie SNP 192/29,
929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 545 546, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vložka číslo: 31421/T, predbežným správcom ktorého je Mgr. Marek Čelustka, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01
Šaľa, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: NitraCoM, spol. s.r.o., so sídlom Námestie SNP 192/29, 929
01 Dunajská Streda, IČO: 36 545 546, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde,
proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej 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.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie 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 TRNAVA dňa 9.2.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K003469
Spisová značka: 36K/34/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom
Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123, právne zas. SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., Štefánikova 8, 811 05
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DREAM TRANS, s.r.o., so sídlom Bratislavská
61/56, 924 01 Galanta, IČO: 36 273 031, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vložka č.: 17264/T, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: DREAM TRANS, s.r.o., so sídlom Bratislavská 61/56, 924 01
Galanta, IČO: 36 273 031, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:
17264/T.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Nitrianska 5, 917 01
Trnava.
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 si 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.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (§ 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).
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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).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (198 ods. 1 ZKR).
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi alebo poverenému zamestnancovi súdu, 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 alebo poverený zamestnanec súdu 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.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.2.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K003470
Spisová značka: 4K/38/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VIP AUTOTRANSPORT s.r.o., so
sídlom Volgogradská 4923/39, 036 01 Martin - Priekopa, IČO: 36 779 571, uznesením 4K/38/2013-332 zrušil konkurz
na majetok úpadcu pre nedostatok majetku úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 2.2. 2017.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VIP AUTOTRANSPORT s.r.o., so
sídlom Volgogradská 4923/39, 036 01 Martin - Priekopa, IČO: 36 779 571, uznesením 4K/38/2013-332 zrušil konkurz
na majetok úpadcu pre nedostatok majetku úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 2.2. 2017.
Okresný súd Žilina dňa 10.2.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K003471
Spisová značka: 4K/2/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Andrea Kubenová, nar. 28.04.1975, bytom Rumunskej
armády 3889/6, 036 01 Martin, adresa na doručovanie: Višňové 544, 013 23 Višňové, o návrhu dlžníka na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Andrea Kubenová, nar. 28.04.1975, bytom Rumunskej armády 3889/6,
036 01 Martin.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky (§ 14 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
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 Žilina dňa 10.2.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K003472
Spisová značka: 4K/9/2010
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ORAVA FORM, s.r.o., so sídlom
Oravická 697/57, 028 01 Trstená, IČO: 36 405 914, správcom ktorého je: JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom
kancelárie Jesenského 29, 036 01 Martin, o návrhu správcu na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Upravuje návrh konečného rozvrhu výťažku, zverejnený v Obchodnom vestníku 244/2016 zo dňa 21.12.2016, a to
tak, že z výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu vo výške 2.612,17 eur sa uspokojujú:
1.

pohľadávky proti podstate spolu v sume 1.192,86 eur, z toho:

výdavky správcu súvisiace s konkurzným konaním:
- bankové poplatky - 89 eur,
- zrážková daň - 1,47 eur,
- poštovné - 16,40 eur,
- poistné na sociálne poistenie - 874,10 eur,
- neuhradené poistné na sociálne poistenie - 116,05 eur,
- pohľadávka voči SOFTIP, a.s. - 75,84 eur,
- budúce výdavky spojené so zrušením konkurzu - 20 eur,
2.
podstate:
-
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Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., IČO: 00 151 700 -1,54 eur,
Slovenská konsolidačná, a.s. (postúpené pohľadávky veriteľa Daňový úrad Námestovo) - 133,69 eur,

- bankové poplatky - 89 eur,
- zrážková daň - 1,47 eur,
- poštovné - 16,40 eur,
- poistné
na sociálne poistenie -Konkurzy
874,10 eur,
Obchodný vestník
33/2017
a reštrukturalizácie
- neuhradené poistné na sociálne poistenie - 116,05 eur,
- pohľadávka voči SOFTIP, a.s. - 75,84 eur,
- budúce výdavky spojené so zrušením konkurzu - 20 eur,

Deň vydania: 16.02.2017

2.
podstate:

nezabezpečení veritelia z výťažku vo výške 1.419,31 eur, t.j. z výťažku po odpočítaní pohľadávok proti

14,02 eur,
Poučenie:

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., IČO: 00 151 700 -1,54 eur,
Slovenská konsolidačná, a.s. (postúpené pohľadávky veriteľa Daňový úrad Námestovo) - 133,69 eur,
JKZ SLOVAKIA spol. s r.o., IČO: 36 329 941 - 1,07 eur,
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - 490,02 eur,
OVP ORAVA, s.r.o., IČO: 31 608 957 - 420,02 eur,
PENTA SLOVENSKO, s.r.o., IČO: 31 725 791 - 1,98 eur,
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35 815 256 - 17,54 eur,
Slovenská konsolidačná, a.s. (postúpené pohľadávky veriteľa Sociálna poisťovňa) - 325,60 eur,
Synventive Molding Solutions GMBH - 2,35 eur,
Union zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 36 284 831 - 0,09 eur,
Tomkuliak Juraj - 3,67 eur,
Vnenk Ľubomír - 3,20 eur,
Slovenská konsolidačná, a.s. (postúpené pohľadávky veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.) Základná organizácia OZ KOVO - 4,52 eur.

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 10.2.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K003473
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Ružička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komársky rad 806, 930 25 Vrakúň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1980
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 25K/34/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/34/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 ZKR dopĺňa súpis majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty:
Peňažné pohľadávky:

Meno a
dlžníka
Univerzitná
Bratislava
Univerzitná
Bratislava
Univerzitná
Bratislava
Univerzitná
Bratislava
Univerzitná
Bratislava
Univerzitná
Bratislava
Univerzitná
Bratislava
Univerzitná
Bratislava

priezvisko/

názov Dlžník
číslo

nemocnica
nemocnica
nemocnica
nemocnica
nemocnica
nemocnica
nemocnica
nemocnica

-

ulica, Dlžník
mesto

- Dlžník
PSČ

- Dlžník
IČO

- Suma
€

v

Mena Právny dôvod vzniku

Pažítkova 4

Bratislava

821 01

31 813 861 247,12 € EUR zrážky zo mzdy za mesiac marec 2015

Pažítkova 4

Bratislava

821 01

31 813 861 284,56 € EUR zrážky zo mzdy za mesiac apríl 2016

Pažítkova 4

Bratislava

821 01

31 813 861 302,24 € EUR zrážky zo mzdy za mesiac máj 2016

Pažítkova 4

Bratislava

821 01

31 813 861 270,65 € EUR zrážky zo mzdy za mesiac jún 2016

Pažítkova 4

Bratislava

821 01

31 813 861 224,34 € EUR zrážky zo mzdy za mesiac júl 2016

Pažítkova 4

Bratislava

821 01

31 813 861 295,56 € EUR

Pažítkova 4

Bratislava

821 01

Pažítkova 4

Bratislava

821 01

zrážky zo mzdy za mesiac august
2016
zrážky zo mzdy za mesiac september
31 813 861 390,97 € EUR
2016
zrážky zo mzdy za mesiac október
31 813 861 145,54 € EUR
2016

SKP, k.s., správca úpadcu Pavol Ružička

K003474
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Ďuráková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 2608/44A, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2 K 73/2016 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2 K 73/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

4. Zrážky zo mzdy úpadcu vo výške, ako ich je možné postihnúť výkonom rozhodnutia, za mesiac január 2017
vo výške 239,47 €.

Vo Zvolene 13.2.2017
JUDr. Ivana Gajdošíková
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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K003475
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Molnárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Písecká 744/7, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.6.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1 K 54/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1 K 54/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy úpadcu vo výške, ako ich je možné postihnúť výkonom rozhodnutia, za mesiac január 2017 vo
výške 231,76 €.

Vo Zvolene 13.2.2017
JUDr. Ivana Gajdošíková

K003476
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PaedDr. Dagmar Briešková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Internátna 49, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.4.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2 K 37/2016 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2 K 37/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy úpadcu vo výške, ako ich je možné postihnúť výkonom rozhodnutia, za mesiac január 2017 vo
výške 37,45 €.

Vo Zvolene 13.2.2017
JUDr. Ivana Gajdošíková

K003477
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marián Lalinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kraskova 1231/10, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.6.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/15/2016 S1670

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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Druh podania:
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Deň vydania: 16.02.2017

Okresný súd Trenčín
38K/15/2016
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Oznam o zostavení výpisu z evidencie pohľadávok proti oddelenej podstate v konkurznej
veci vedenej pod č. 38K/15/2016 a Oznam správcu konkurznej podstaty o zámere zostaviť rozvrh z
oddelenej podstaty
Správca konkurznej podstaty Mgr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, č. správcu
S 1670 (ďalej len ,,Správca“) správca úpadcu Ing. Marián Lalinský, nar. 19.6.1985, bydlisko Kraskova 1231/10,
Dubnica nad Váhom (ďalej len „Úpadca“), oznamuje, že v súlade s ustanovením § 97 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii zostavil zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate, ktoré boli alebo budú
uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej podstaty, a to konkrétne:
Ø nehnuteľností nachádzajúcich sa v okrese: Ilava, obec: Nová Dubnica, katastrálne územie: Nová
Dubnica, tak ako sú zapísané v evidencií Okresného úradu Ilava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č.
2327, a to konkrétne:
- bytu č. 24 s príslušenstvom nachádzajúceho sa na 2. p. obytného domu so súpisným číslom 17,
vchod: 45, na ulici SNP 45 v Novej Dubnici (ďalej len „Dom“), postavenom na parcele registra „C“ č.
180 o výmere 1715 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „Pozemok“) spolu so
spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu
a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 47/4485 (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“),
Ø nehnuteľností nachádzajúcich sa v okrese: Ilava, obec: Dubnica nad Váhom, katastrálne územie:
Dubnica nad Váhom, tak ako sú zapísané v evidencií Okresného úradu Ilava, katastrálny odbor, na liste
vlastníctva č. 4792, a to konkrétne:
- bytu č. 89 s príslušenstvom nachádzajúceho sa na 4. p. obytného domu so súpisným číslom 1361,
vchod: 150, na ulici Pod Hájom 1361/150 v Dubnici nad Váhom (ďalej len „Dom“), postavenom na
parcele registra „C“ č. 2400/8 o výmere 373 m2 (právny vzťah k parcele je evidovaný na liste vlastníctva
č. 5526), druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria spolu so spoluvlastníckym podielom na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti 1/32 (ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“
a spolu s Nehnuteľnosťou I ďalej len ako „Nehnuteľnosti“).
Nehnuteľnosti sú zabezpečené v prospech zabezpečeného veriteľa:
Ø Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, SR, IČO: 00 686 930, zapísaná v Obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 71/B (ďalej len ako „Zabezpečený
veriteľ“).
Správca zároveň týmto oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa.

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

Mgr. Marek Piršel, správca

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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K003478
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Zuzana Hornáčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č.d. 38, 919 42 Pavlice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Sláviková
Sídlo správcu:
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/64/2013 S1672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/64/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

37.
Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 343,10
Mena: EURO
Súpisová hodnota majetku (aj s menou): 343,10 EURO
Právny dôvod vzniku: Služobná zmluva
Dlžník: Správa finančnej kontroly, Drieňová 34, 826 25 Bratislava
Popis: Mzda v zmysle 72 ods. 2 ZKR
Deň zapísania do súpisu: 10.02.2017
Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 ZKR
JUDr.Ivana Sláviková, správca S1672

K003479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Jaroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Narcisová 409/9, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.5.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/11/2016 S1407
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/11/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

7

8

9

Typ súpisovej zložky majetku
Peňažná pohľadávka
Suma a mena: 146,80 €
Dlžník: EUROCAST Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S. Steel, 04454 Košice, IČO: 36577707
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy za 10/2016
Súpisová hodnota majetku: 146,80 €
Peňažná pohľadávka
Suma a mena: 146,80 €
Dlžník: EUROCAST Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S. Steel, 04454 Košice, IČO: 36577707
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy za 11/2016
Súpisová hodnota majetku: 146,80 €
Peňažná pohľadávka
Suma a mena: 146,80 €
Dlžník: EUROCAST Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S. Steel, 04454 Košice, IČO: 36577707
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy za 12/2016
Súpisová hodnota majetku: 146,80 €
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K003480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: XaY s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seberíniho 9, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 336 840
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Sláviková
Sídlo správcu:
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4R/1/2012 S 1672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/1/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 26.11.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.12.2012 vyhlásil
konajúci súd konkurz na majetok úpadcu XaY s.r.o., so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 36 336 840
(ďalej aj ako „úpadca“).
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.01.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.01.2017 bola za
správcu úpadcu ustanovená: JUDr. Ivana Sláviková, so sídlom kancelárie Mostová 2, 811 02 Bratislava, značka
správcu S1672 (ďalej ako "správca").
Správca úpadcu v zmysle ust. § 85 ods. 2 ZKR oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu, sp. zn. 4R/1/2012
S 1672 je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Mostová 2, 811 02 Bratislava počas stránkových hodín
v pracovných dňoch Po – Pia od 10.00 hod. do 13.00 hod. a od 13.30 hod. do 16.30 hod. na základe
predchádzajúceho telefonického dohovoru na č. t.: 0905 660 002 alebo mailového dohovoru na spravca@akis.sk.
Bratislava
JUDr. Ivana Sláviková, správca

K003481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GLANCE HOUSE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 796 425
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat,
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/36/2016 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/36/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Miloš Hnat, ako ustanovený správca dlžníka GLANCE HOUSE, s.r.o. , so sídlom Štúrova 129, 093 01
Vranov nad Topľou, IČO: 36 796 425 uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 4K/36/2016-243 zo dňa
15.11.2016 týmto oznamujme všetkým účastníkom konkurzného konania č. 4K/36/2016, že v súlade s ust. §28 ods.
3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov boli do zoznamu pohľadávok
zapísané nasledovné pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie:

Poradové číslo pohľadávky v zozname: 81
Veriteľ: Dežulian Martin, Lipová 77, Bernolákovo
prihlásená suma: 10.252,20 EUR
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Poradové číslo pohľadávky v zozname: 82
Veriteľ: Dežulianová Katarína, Pekníkova 19, Bratislava
prihlásená suma: 10.252,20 EUR

Poradové číslo pohľadávky v zozname: 83
Veriteľ: Fašungová Magdaléna, Zemplínska 1, Senec
prihlásená suma: 12.200,- EUR

V Prešove, 13.2.2017
JUDr. Miloš Hnat, správca

K003482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGRO INVEST SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 88, 076 52 Veľký Horeš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 726 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/61/2015 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/61/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote.
JUDr. Juraj Biroš, správca podstaty úpadcu AGRO INVEST SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Hlavná 88, 076 52 Veľký
Horeš, IČO : 44 726 651, oznamuje účastníkom konkurzného konania sp.zn. 26K/61/2015, že v súlade s ust. § 28
ods. 3 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, boli zapísané dňa 01.02.2017 do zoznamu
pohľadávok nezabezpečené pohľadávky celkom v sume 2.713,35 EUR, veriteľa CENTEX RS, spol. s r.o., doručené
správcovi dňa 01.02.2017, zapísané pod por.č. 60 -64.
V Košiciach, dňa 13.02.2017
JUDr. Juraj BIROŠ, správca
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K003483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Peter Puškár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 041 01 Bratislava - Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Róbert Havlát
Sídlo správcu:
Rudnayovo námestie 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/61/2015 S1243
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/61/2015
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

ZOZNAM MAJETKU – ODDELENÁ PODSTATA veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s.

Číslo súpisovej zložky:

NEHNUTEĽNOSTI
1.)
byt číslo:

9 – D01

poschodie:

9.

vchod:

Saratovská 6/B

Podiel priestoru na spoločných častiach a
spoločných zariadeniach domu a
spoluvlastnícky podiel k pozemku:

9328 / 2323124

súpisné číslo:

3424

druh stavby:

Bytový dom

popis stavby:

Saratovská 6A, 6B, 6C, 6D, 6E

postavená na parcele:
číslo listu vlastníctva:

3026/ 52, 3026/ 53
4187

okres:

Bratislava IV

obec:

BA-m.č. DÚBRAVKA

katastrálne územie:

Dúbravka

rozsah podielu:

1/1

hodnota v EUR:

100.000,-- EUR
dôvod zápisu do súpisu majetku:
vlastníctvo tretej osoby zabezpečujúce pohľadávky oddeleného
veriteľa
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06.02.2017
poznámka:
vecné bremeno v prospech HEREDITY, IČO:
spočívajúce v práve užívania bytu;

42 254 56

vecné bremeno v prospech JUDr. Peter Puškár
(úpadcu), spočívajúce v práve doživotného užívania bytu

2.)
byt číslo:

3

poschodie:

6.

vchod:

Iľjušinova 8

Podiel priestoru na spoločných častiach a
spoločných zariadeniach domu a
spoluvlastnícky podiel k pozemku:

2087 / 100000

súpisné číslo:

1025

druh stavby:

Bytový dom

popis stavby:

Iľjušinova 8

postavená na parcele:
číslo listu vlastníctva:

3145
2635

okres:

Bratislava V

obec:

BA-m.č. PETRŽALKA

katastrálne územie:

Petržalka

rozsah podielu:

1/1

hodnota v EUR:

90.000,-- EUR
dôvod zápisu do súpisu majetku:
vlastníctvo tretích osôb zabezpečujúce pohľadávky oddeleného
veriteľa

dátum zápisu do súpisu majetku:

06.02.2017
poznámka:
- vecné
bremeno v prospech JUDr. Peter Puškár (úpadcu), spočívajúce v
práve doživotného užívania bytu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1)
Na majetok zapísaný do súpisu pod poradovým č. 1), 2), sa vzťahuje zabezpečovacie právo podľa § 77 ods.
(2) ZKR:
Zabezpečený veriteľ (uspokojovaný 1. v poradí na základe dátumu vzniku záložného práva zo dňa
02.10.2008, 08.08.2005)

Opis pohľadávky:
Ku dňu vyhlásenia konkurzu, zabezpečená pohľadávka Veriteľa predstavuje sumu 140.470,37 EUR.

K003484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Peter Puškár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 041 01 Bratislava - Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Róbert Havlát
Sídlo správcu:
Rudnayovo námestie 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/61/2015 S1243
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/61/2015
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

ZOZNAM MAJETKU – ODDELENÁ PODSTATA Slovenská sporiteľňa, a.s.

V celkovej výške 76 800,- EUR

Číslo súpisovej zložky:

NEHNUTEĽNOSTI
3.)
súpisné číslo:

610

druh stavby:

Iná budova

popis stavby:

Ústredné dielne

postavená na parcele:
číslo listu vlastníctva:
okres:

549
4076
Senica
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ŠAŠTÍN-STRÁŽE

katastrálne územie:

Šaštín

rozsah podielu Úpadcu:

1/1

hodnota v EUR:

76 800,- EUR

dôvod zápisu do súpisu majetku:

zabezpečovacie právo podľa § 77 ods. (2) ZKR

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017
poznámka:

POZNÁMKA

3)
Na majetok zapísaný do súpisu oddelenej podstaty pod poradovým č. 3), sa vzťahuje zabezpečovacie právo
podľa § 77 ods. (2) ZKR:
Zabezpečený veriteľ (uspokojovaný 1. v poradí na základe dátumu vzniku zákonného záložného práva zo
dňa 05.06.2006) Slovenská sporiteľňa, a.s., evidované v zozname pohľadávok pod por. č. 15 a to

a)
Záložné právo v prospech : Slovenská sporiteľňa, a.s., Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO : 00 151
653 podľa V - 993/06 zo dňa 5.6.2006 na stavbu - ústredné dielne sč.610 na parc.č.549, vz.179/06

Opis pohľadávky:
Ku dňu vyhlásenia konkurzu, zabezpečená pohľadávka Veriteľa predstavuje sumu 347 685,07 EUR:
-

nesplatenej istiny vo výške

-

úroku vo výške

-

úrokov z omeškania vo výške

-

nákladov z uplatnenia vo výške

277 750,49
38 724,70
31 193,38
16,50

EUR
EUR
EUR
EUR
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K003485
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu MUDr. Jana Amiriová, bytom Prešov, nar.: 10.01.1969,
týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien oznamuje, že zapísal do
zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa, ktorá bola správcovi doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty:

Veriteľ
Vlastníci bytov a nebytových priestorov domu Trieda SNP 25, 27, 29 v Košiciach vedení
LV č. 15855, pre k. ú. Terasa, so sídlom Trieda SNP 25, 27, 29, 040 11 Košice
Vlastníci bytov a nebytových priestorov domu Trieda SNP 25, 27, 29 v Košiciach vedení
LV č. 15855, pre k. ú. Terasa, so sídlom Trieda SNP 25, 27, 29, 040 11 Košice
Vlastníci bytov a nebytových priestorov domu Trieda SNP 25, 27, 29 v Košiciach vedení
LV č. 15855, pre k. ú. Terasa, so sídlom Trieda SNP 25, 27, 29, 040 11 Košice
Vlastníci bytov a nebytových priestorov domu Trieda SNP 25, 27, 29 v Košiciach vedení
LV č. 15855, pre k. ú. Terasa, so sídlom Trieda SNP 25, 27, 29, 040 11 Košice
Vlastníci bytov a nebytových priestorov domu Trieda SNP 25, 27, 29 v Košiciach vedení
LV č. 15855, pre k. ú. Terasa, so sídlom Trieda SNP 25, 27, 29, 040 11 Košice
Vlastníci bytov a nebytových priestorov domu Trieda SNP 25, 27, 29 v Košiciach vedení
LV č. 15855, pre k. ú. Terasa, so sídlom Trieda SNP 25, 27, 29, 040 11 Košice
Vlastníci bytov a nebytových priestorov domu Trieda SNP 25, 27, 29 v Košiciach vedení
LV č. 15855, pre k. ú. Terasa, so sídlom Trieda SNP 25, 27, 29, 040 11 Košice
Vlastníci bytov a nebytových priestorov domu Trieda SNP 25, 27, 29 v Košiciach vedení
LV č. 15855, pre k. ú. Terasa, so sídlom Trieda SNP 25, 27, 29, 040 11 Košice
Vlastníci bytov a nebytových priestorov domu Trieda SNP 25, 27, 29 v Košiciach vedení
LV č. 15855, pre k. ú. Terasa, so sídlom Trieda SNP 25, 27, 29, 040 11 Košice
Vlastníci bytov a nebytových priestorov domu Trieda SNP 25, 27, 29 v Košiciach vedení
LV č. 15855, pre k. ú. Terasa, so sídlom Trieda SNP 25, 27, 29, 040 11 Košice

na
na
na
na
na
na
na
na
na
na

Číslo
prihlášky

Istina

1

211,06 € 40,07 €

2
3

Úroky
omeškania

1 439,99
107,39 €
€
2 403,63
57,62 €
€

251,13 €
1 547,38 €
2 461,25 €

4

139,50 € 6,75 €

146,25 €

5

139,50 € 6,16 €

145,66 €

6

139,50 € 5,60 €

145,10 €

7

139,50 € 4,95 €

144,45 €

8

139,50 € 4,38 €

143,88 €

9

139,50 € 3,78 €

143,28 €

10

139,50 € 3,21 €

142,71 €

Prvá arbitrážna k.s.,
správca úpadcu

K003486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Peter Puškár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 041 01 Bratislava - Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Róbert Havlát
Sídlo správcu:
Rudnayovo námestie 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/61/2015 S1243
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I
3K/61/2015
Súpis všeobecnej podstaty

ZOZNAM MAJETKU – VŠEOBECNÁ PODSTATA

V celkovej výške 57 776,57 €

Číslo súpisovej zložky:

NEHNUTEĽNOSTI

1.)
číslo parcely:

4355

druh pozemku:

Trvalé trávne porasty
748 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

1889

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

1/2

hodnota v EUR:

23,08 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

2.)
číslo parcely:

7956

druh pozemku:

Orná pôda
651 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

1889

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

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

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.02.2017

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

1/2

hodnota v EUR:

96,80 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

3.)
číslo parcely:

7957

druh pozemku:

Trvalé trávne porasty
741 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

1889

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

1/2

hodnota v EUR:

22,86 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

4.)
číslo parcely:

7958

druh pozemku:

Trvalé trávne porasty
2298 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

1889

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

1/2

hodnota v EUR:
dôvod zápisu do súpisu majetku:

70,90 €
vlastníctvo úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dátum zápisu do súpisu majetku:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.02.2017

26.01.2017

5.)
číslo parcely:

12212/ 86

druh pozemku:

Orná pôda
2266 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

1889

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

1/2

hodnota v EUR:

336,95 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

6.)
číslo parcely:

5806/ 2

druh pozemku:

Ostatné plochy
1455 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

0,08 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

7.)
číslo parcely:

5807

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

Deň vydania: 16.02.2017

Lesné pozemky
57180 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

2,45 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

8.)
číslo parcely:

5808

druh pozemku:

Lesné pozemky
1352 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

0,06 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

9.)
číslo parcely:

5809

druh pozemku:

Lesné pozemky
61847 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

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

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

Deň vydania: 16.02.2017

72/250176

hodnota v EUR:

2,65 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

10.)
číslo parcely:

5812/ 2

druh pozemku:

Lesné pozemky
3856 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

0,17€

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

11.)
číslo parcely:

5888

druh pozemku:

Lesné pozemky
26442 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

1,13 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

Deň vydania: 16.02.2017

12.)
číslo parcely:

5889

druh pozemku:

Lesné pozemky
457 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

0,02 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

13.)
číslo parcely:

5890

druh pozemku:

Lesné pozemky
27097 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

1,16 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

14.)

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

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.02.2017

5891/ 2

druh pozemku:

Lesné pozemky
4276 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

0,18 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

15.)
číslo parcely:

5892

druh pozemku:

Lesné pozemky
44620 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

1,91 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

16.)
číslo parcely:

5893

druh pozemku:

Lesné pozemky
878 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

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

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.02.2017

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

0,04 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

17.)
číslo parcely:

5894

druh pozemku:

Lesné pozemky
45015 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

1,93 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

18.)
číslo parcely:

5895

druh pozemku:

Lesné pozemky
283 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

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

Deň vydania: 16.02.2017

0,01 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

19.)
číslo parcely:

5896

druh pozemku:

Lesné pozemky
1380 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

0,06 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

20.)
číslo parcely:

5901/ 2

druh pozemku:

Lesné pozemky
4193 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

0,18 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 16.02.2017

21.)
číslo parcely:

5904

druh pozemku:

Lesné pozemky
33954 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

1,45 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

22.)
číslo parcely:

5905

druh pozemku:

Lesné pozemky
644 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

0,03 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

23.)
číslo parcely:

5906

druh pozemku:
výmera:

Lesné pozemky
6373 m2

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

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

Deň vydania: 16.02.2017

72/250176

hodnota v EUR:

0,27 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

24.)
číslo parcely:

5907

druh pozemku:

Lesné pozemky
716 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

0,03 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

25.)
číslo parcely:

5908

druh pozemku:

Lesné pozemky
29413 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

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

Deň vydania: 16.02.2017

72/250176

hodnota v EUR:

1,26 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

26.)
číslo parcely:

5909

druh pozemku:

Lesné pozemky
561 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

0,02 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

27.)
číslo parcely:

5910

druh pozemku:

Lesné pozemky
5283 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

0,23 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 16.02.2017

28.)
číslo parcely:

5911

druh pozemku:

Lesné pozemky
457 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

0,02 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

29.)
číslo parcely:

5912

druh pozemku:

Lesné pozemky
3485 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

0,15 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

30.)
číslo parcely:

5913/ 2

druh pozemku:

Lesné pozemky
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Deň vydania: 16.02.2017

3927 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

0,17 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

31.)
číslo parcely:

5914

druh pozemku:

Lesné pozemky
1518 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

0,06 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

32.)
číslo parcely:

5915

druh pozemku:

Lesné pozemky
327 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa
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okres:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.02.2017

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

0,01 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

33.)
číslo parcely:

5916

druh pozemku:

Lesné pozemky
33028 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

1,41 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

34.)
číslo parcely:

5917

druh pozemku:

Lesné pozemky
536 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:
dôvod zápisu do súpisu majetku:

0,02 €
vlastníctvo úpadcu

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

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.02.2017

26.01.2017

35.)
číslo parcely:

5918

druh pozemku:

Lesné pozemky
5212 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

0,22 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

36.)
číslo parcely:

5919

druh pozemku:

Lesné pozemky
644 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

0,03 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

37.)
číslo parcely:

5920

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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druh pozemku:

Deň vydania: 16.02.2017

Lesné pozemky
4007 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

0,17 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

38.)
číslo parcely:

5921

druh pozemku:

Lesné pozemky
450 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

0,02 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

39.)
číslo parcely:

5922

druh pozemku:

Lesné pozemky
36607 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

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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obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

Deň vydania: 16.02.2017

72/250176

hodnota v EUR:

1,57 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

40.)
číslo parcely:

5927/ 2

druh pozemku:

Lesné pozemky
4168 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

0,18 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

41.)
číslo parcely:

5938

druh pozemku:

Lesné pozemky
23414 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

1,00 €

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

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

Deň vydania: 16.02.2017

42.)
číslo parcely:

5939

druh pozemku:

Lesné pozemky
946 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

0,04 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

43.)
číslo parcely:

5941

druh pozemku:

Lesné pozemky
4968 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

0,21 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

44.)

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

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.02.2017

5942

druh pozemku:

Lesné pozemky
526 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

0,02 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

45.)
číslo parcely:

5943

druh pozemku:

Lesné pozemky
18242 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

0,78 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

46.)
číslo parcely:

5944

druh pozemku:

Lesné pozemky
17066 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

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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katastrálne územie:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.02.2017

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

0,73 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

47.)
číslo parcely:

5945

druh pozemku:

Lesné pozemky
860 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

0,04 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

48.)
číslo parcely:

5946

druh pozemku:

Lesné pozemky
306 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

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

Deň vydania: 16.02.2017

0,01 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

49.)
číslo parcely:

5947

druh pozemku:

Lesné pozemky
21986 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

0,94 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

50.)
číslo parcely:

5948

druh pozemku:

Lesné pozemky
42818 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

1,83 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 16.02.2017

51.)
číslo parcely:

5950

druh pozemku:

Lesné pozemky
1050 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

0,04 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

52.)
číslo parcely:

5951

druh pozemku:

Lesné pozemky
7352 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

0,31 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

53.)
číslo parcely:

5952

druh pozemku:
výmera:

Lesné pozemky
655 m2

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

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

Deň vydania: 16.02.2017

72/250176

hodnota v EUR:

0,03 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

54.)
číslo parcely:

5953

druh pozemku:

Ostatné plochy
2777 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

72/250176

hodnota v EUR:

0,16 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

55.)
číslo parcely:

5954

druh pozemku:

Ostatné plochy
5762 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

3367

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

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

Deň vydania: 16.02.2017

72/250176

hodnota v EUR:

0,33 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

56.)
číslo parcely:

2409/ 2

druh pozemku:

Vinice
1078 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

2597

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

18/192

hodnota v EUR:

60,11 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

57.)
číslo parcely:

2867

druh pozemku:

Orná pôda
640 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

2597

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

18/192

hodnota v EUR:

17,84 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 16.02.2017

58.)
číslo parcely:

2868

druh pozemku:

Orná pôda
496 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

2597

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

18/192

hodnota v EUR:

13,83 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

59.)
číslo parcely:

3092

druh pozemku:

Orná pôda
435 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

2597

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

18/192

hodnota v EUR:

12,13 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

60.)
číslo parcely:

3093

druh pozemku:

Orná pôda
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Deň vydania: 16.02.2017

874 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

2597

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

18/192

hodnota v EUR:

24,37 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

61.)
číslo parcely:

3297

druh pozemku:

Orná pôda
2273 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

2597

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

18/192

hodnota v EUR:

63,37 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

62.)
číslo parcely:

3584

druh pozemku:

Orná pôda
834 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

2597

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

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

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.02.2017

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

18/192

hodnota v EUR:

23,25 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

63.)
číslo parcely:

3585

druh pozemku:

Orná pôda
263 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

2597

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

18/192

hodnota v EUR:

7,33 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

64.)
číslo parcely:

5720

druh pozemku:

Trvalé trávne porasty
1953 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

2597

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

18/192

hodnota v EUR:
dôvod zápisu do súpisu majetku:

11,30 €
vlastníctvo úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dátum zápisu do súpisu majetku:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.02.2017

26.01.2017

65.)
číslo parcely:

5721

druh pozemku:

Trvalé trávne porasty
43 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

2597

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

18/192

hodnota v EUR:

0,25 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

66.)
číslo parcely:

6694

druh pozemku:

Orná pôda
1575 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

2597

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

18/192

hodnota v EUR:

43,91 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

67.)
číslo parcely:

6880/ 1

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

Deň vydania: 16.02.2017

Trvalé trávne porasty
1129 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

2597

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

18/192

hodnota v EUR:

6,53 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

68.)
číslo parcely:

6880/ 2

druh pozemku:

Trvalé trávne porasty
72 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

2597

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

18/192

hodnota v EUR:

0,42 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

69.)
číslo parcely:

8156

druh pozemku:

Orná pôda
1302 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

2597

katastrálne územie:

Kuchyňa

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

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

Deň vydania: 16.02.2017

18/192

hodnota v EUR:

36,30 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

70.)
číslo parcely:

8913

druh pozemku:

Trvalé trávne porasty
277 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

2597

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

18/192

hodnota v EUR:

1,60 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

71.)
číslo parcely:

8914

druh pozemku:

Trvalé trávne porasty
29 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

2597

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

18/192

hodnota v EUR:

0,17 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

Deň vydania: 16.02.2017

72.)
číslo parcely:

8915

druh pozemku:

Trvalé trávne porasty
982 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

2597

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

18/192

hodnota v EUR:

5,68 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

73.)
číslo parcely:

9642

druh pozemku:

Orná pôda
3082 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:
katastrálne územie:

2597
Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

18/192

hodnota v EUR:

85,93 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

74.)
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Deň vydania: 16.02.2017

12212/ 26

druh pozemku:

Orná pôda
5603 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

2597

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

18/192

hodnota v EUR:

156,22 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

75.)
číslo parcely:

12222/110

druh pozemku:

Orná pôda
907 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

2597

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

18/192

hodnota v EUR:

25,29 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

76.)
číslo parcely:

12222/210

druh pozemku:

Lesné pozemky
222 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

2597

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 16.02.2017

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

18/192

hodnota v EUR:

3,09 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

77.)
číslo parcely:

1049

druh pozemku:

Orná pôda
2946 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

974

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

1/4

hodnota v EUR:

219,04 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

78.)
číslo parcely:

1438

druh pozemku:

Orná pôda
3697 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

1887

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

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

Deň vydania: 16.02.2017

11/40

hodnota v EUR:

302,36 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

79.)
číslo parcely:

1221

druh pozemku:

Orná pôda
1957 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

1890

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

3/32

hodnota v EUR:

54,56 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

80.)
číslo parcely:

9164/ 2

druh pozemku:

Zastavané plochy a nádvoria
334 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

708

katastrálne územie:

Utekáč

obec:

Utekáč

okres:

Poltár

rozsah podielu Úpadcu:

1/1

hodnota v EUR:

19 290,- €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 16.02.2017

81.)
súpisné číslo:
postavená na parcele:

885
9164/ 2

druh stavby:

Iná budova

popis stavby:

ubytovňa

číslo listu vlastníctva:

708

katastrálne územie:

Utekáč

obec:

Utekáč

okres:

Poltár

rozsah podielu Úpadcu:

1/1

hodnota v EUR:

35 700,- €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

82.)
súpisné číslo:
postavená na parcele:

1385
3094/ 10

druh stavby:

Iná budova

popis stavby:

montovaný stánok

číslo listu vlastníctva:

4310

katastrálne územie:

Senica

obec:

Senica

okres:

Senica

rozsah podielu Úpadcu:

1/1

hodnota v EUR:

1,- €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

83.)
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Deň vydania: 16.02.2017

9445

druh pozemku:

Orná pôda
3481 m2

výmera:
číslo listu vlastníctva:

1890

katastrálne územie:

Kuchyňa

obec:

Kuchyňa

okres:

Malacky

rozsah podielu Úpadcu:

1/1

hodnota v EUR:

1035,25 €

dôvod zápisu do súpisu majetku:

vlastníctvo úpadcu

dátum zápisu do súpisu majetku:

26.01.2017

K003487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: György Csörgö
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbový rad 914/3, Gabčíkovo 930 05
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing . Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 36K/28/2016 S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/28/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Ing. Dagmar Macháčková , správca majetku úpadcu György Csörgö, narodený 08.09.1981, Vrbový rad 914/3, 930
05 Gabčíkovo, konkurzné konanie vedené OS Trnava pod č. k. 36K/28/2016, ktorého vyhlásenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 12/2017 dňa 18. januára 2017 , oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec, v pracovných dňoch pondelok až piatok
počas úradných hodín kancelárie od 8.30 hod. do 12.30 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do
spisu odporúčam vopred si dohodnúť na tel. +421 915 972 611, alebo e-mailom na adrese
machackovad@gmail.com.

Ing. Dagmar Macháčková – správca
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Deň vydania: 16.02.2017

K003488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PRODING Banská Bystrica, spol. s r.o. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 6 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 225 388
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/44/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/44/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu PRODING Banská Bystrica, spol. s r.o. „v konkurze“,
so sídlom Janka Kráľa 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 225 388, týmto oznamuje, že nahliadnuť do
správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese:

Prvá arbitrážna k.s.,
Prof. Sáru 5
974 01 Banská Bystrica,
v úradných hodinách: pondelok - piatok od 08.00 hod do 14.00 hod.

Termín nahliadnutia je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0910 790 006, prípadne elektronicky na
info@prvaarbitrazna.sk.

Prvá arbitrážna k.s.,
Ing. Vojtech Švantner
správca úpadcu

K003489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: György Csörgö
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbový rad 914/3, Gabčíkovo 930 05
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing . Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 36K/28/2016 S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/28/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Dagmar Macháčková , správca majetku úpadcu György Csörgö, narodený 08.09.1981, Vrbový rad 914/3, 930
05 Gabčíkovo, konkurzné konanie vedené OS Trnava pod č. k. 36K/28/2016, ktoré bolo vyhlásené zverejnením
v Obchodnom vestníku č. 12/2017 dňa 18. januára 2017, týmto oznámením zvolávam v súlade s ustanovením § 34
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 24. apríla
2017 o 10,00 hod. na adrese: Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec.
Program :
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov v súlade s ustanovením §107 ,ods. 2 ZKR
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
5. Záver
Prezentácia veriteľov sa uskutoční 30 minút pred konaním schôdze,. Pri prezentácii je potrebné, aby veriteľ predložil
doklad totožnosti, právnické osoby výpis z Obchodného registra (overená kópia alebo originál nie starší ako 3 mes.)
Zástupcovia veriteľov sa preukážu úradne overeným plnomocenstvom alebo poverením na zastupovanie, pričom
dátum vydania výpisu z obchodného registra musí predchádzať dátumu overenia podpisov na plnomocenstve ,
alebo na poverení na zastupovanie.
Ing.Dagmar Macháčková -správca

K003490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AXER s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banícka 703/10, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 405 620
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/73/2014 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/73/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu AXER s.r.o., so sídlom Banícka 703/10, 990 01 Veľký
Krtíš, IČO: 45 405 620, týmto oznamuje zmenu súpisovej hodnoty majetku zapísaného do všeobecnej
podstaty (pôvodný súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 84/2015 zo dňa 05.05.2015):

Popis veci: Osobné vozidlo
Továrenská značka: BMW 530D 560L
Druh karosérie: AA sedan
Farba: čierna
Rok výroby: 2004
Stav: v premávke, na neznámom mieste
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2 000,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 28.04.2015
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

Popis veci: Osobné vozidlo
Továrenská značka: MERCEDES-BENZ C 250 TURBODIESEL H0/H015B0/TJAA250
Druh karosérie: AA sedan
Farba: čierna metalíza
Rok výroby: 1997
Stav: v premávke, na neznámom mieste
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 000,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 28.04.2015
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

Prvá arbitrážna k.s.
Ing. Vojtech Švantner
komplementár

K003491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grešo Vladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrútocká 4519 / 40, 821 04 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1971
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Sasinkova 6, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/2/2017 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/2/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Vladislav Grešo, bytom Vrútocká 4519/40, 821 04
Bratislava, nar.: 06.03.1971, týmto oznamuje, že nahliadnuť do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu
na adrese (po zmene od 1.2.2017):

Prvá arbitrážna k.s.,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Križkova 9
811 04 Bratislava
v úradných hodinách: pondelok - piatok od 09.00-12.00 hod a od 13.00-16.00 hod.

Termín nahliadnutia je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0910 790 006, prípadne elektronicky na
info@prvaarbitrazna.sk.

Prvá arbitrážna k.s.,
správca úpadcu

K003492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Jarabik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kátlovce 42, 919 55 Kátlovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing . Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 25K/17/2015S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/17/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zmena stavu vlastníckeho podielu nasledovného majetoku zo súpisu.
Ing. Dagmar Macháčková, správca konkurznej podstaty úpadcu Ivan Jarabik , nar.28.11.1970, Kátlovce 42, 919
55 Kátlovce, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Trnava , č. k. 25K/17/2015, týmto na základe
Rozsudku v mene Slovenskej republiky o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov 27C
/456/2015 -30 na Okresnom súde Trnava dňa 28. septembra 2016 oznamujem , že sa stav nasledovného
majetoku zo súpisu mení nasledovne :

Číslo
Zložky

Názov/popis

Rok
nadobudnutie

3

Televízor zn. Samsung

4

Mikrovlnná rúra
Notebook
CQ56-240ST

5

súp.

HP

výroby,

Stav spotrebenia Množstvo

Súpisová hodnota v
Spoluvlastnícky podiel
€

2014

opotrebene

1

150,00

1/1

2012

opotrebene

1

10,00

1/1

2012

opotrebené

1

50,00

1/1

K003493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Greňo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolná 791/43, 991 28 Vinica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., PhD. Andrea Balážiková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S1297 1K/91/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
1K/91/2015
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Andrea Balážiková, PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu : Dušan Greňo , nar.: 27.05.1973,
Kostolná 791/43, 991 28 Vinica č. k.: 1K 91/2015, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu –
zabezpečeného veriteľa – Consumer Finance holding a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO:
35923130, SR,. – zo dňa 19.12.2016 vyhlasuje v zmysle § 92 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii II. kolo ponukového konania na predaj hnuteľných vecí zapísaných do súpisu majetku
oddelenej podstaty. Predmet predaja (ponúkané hnuteľné veci) sú zverejnené v Obchodnom vestníku č.
OV 65/2016 zo dňa 06.04.2016 (konkrétne -Motorové vozidlo: VOLKSWAGEN Touareg 2,5 TDI). 1.)
Záujemcovia doručia záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „ KONKURZ GREŇO ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou alebo osobne na adresu kancelárie správcu: JUDr.
Andrea Balážiková, PhD., správca konkurznej podstaty, Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, v lehote
15 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení Verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Na ponuky doručené po uplynutí lehoty sa neprihliada. 2.) Každý záujemca môže predložiť len jednu
ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého
záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. 3.) Prijatá bude ponuka s najvyššou
ponúknutou cenou, pri dodržaní min. ponúkanej kúpnej ceny určenej príslušným orgánom. 4.) Ponuka
musí obsahovať: - identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým kontaktom - výšku ponúkanej
kúpnej ceny - čestné prehlásenie, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi 6.) Správca si
vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky 7.) Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii
správcu v lehote 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk. Správca vyhodnotí ponuky
do 7 pracovných dní odo dňa otvorenia obálok. Kúpnu cenu je povinný úspešný záujemca uhradiť pred
podpisom kúpnej zmluvy na účet úpadcu. 8.) Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať
telefonicky na tel. č.: 0905 770 457 JUDr. Andrea Balážiková, PhD. Dušan Greňo "v konkurze“
K003494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grešo Vladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrútocká 4519 / 40, 821 04 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1971
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Sasinkova 6, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/2/2017 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/2/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Vladislav Grešo, bytom Vrútocká 4519/40, 821 04
Bratislava, nar.: 06.03.1971, týmto oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky
veriteľom je vedený v UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s. číslo účtu: SK15 1111 0000 0010 9032
9022, BIC: UNCRSKBX. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktoré bolo uplatnené samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

Prvá arbitrážna k.s.
správca úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Masri
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 12/18, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/63/2016-S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/63/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Zuzana Schwartzová, PhD., so sídlom kancelárie Vojenská 12, 040 01 Košice ako správca úpadcu Katarína
Masri, nar. 13.06.1971, bytom Hlavná 12/18, 040 01 Košice podľa ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa
21.03.2017 (štvrtok) o 13,30 hod. na adrese sídla správcovskej kancelárie správcu – Vojenská 12, Košice.

Predmet rokovania schôdze veriteľov:
1. Prezentácia, otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa (§ 36 zákona č. 7/2005 Z. z.)
4. Voľba veriteľského výboru
5. Rôzne, záver.

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia sa pri prezentácii musia
preukázať dokladom totožnosti resp. výpisom z Obchodného registra. Splnomocnení zástupcovia veriteľov aj plnou
mocou.

K003496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Marko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pánska Niva 3556/18, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1959
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/32/2015 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/32/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, so sídlom správcovskej
kancelárie P. Pazmáňa 51/14, 927 01 Šaľa, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti
SR, značka správcu: S1752, správca úpadcu: Jozef Marko, nar. 01.05.1959, bytom Pánska Niva 3556/18, 920 01
Hlohovec 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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dopĺňa súpis majetku všeobecnej podstaty
Hnuteľná vec
Por.
Evidenčné
Opis súp. zložky majetku
Výrobné číslo
č.
číslo
Osobné motorové vozidlo –
8.
WF0RXXGCDRBY45649 HC-681BL
FORD Kuga, rok výroby: 2012

Súpisová
hodnota

Dôvod
zapísania
do Deň zapísania do
súpisu
súpisu
majetok úpadcu podľa § 67
14.000,00 eur
13.02.2017
ods. 1 písm. b) ZKR

V Šali, dňa 13.02.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca úpadcu

K003497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grešo Vladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrútocká 4519 / 40, 821 04 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1971
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Sasinkova 6, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/2/2017 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/2/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu: Vladislav Grešo, bytom
Vrútocká 4519/40, 821 04 Bratislava, nar.: 06.03.1971, (ďalej aj ako len „Úpadca“), Vám oznamujeme, že
uznesením Okresného súdu Bratislava I, spis. zn.: 8k/2/2017 zo dňa 02.02.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok
Úpadcu a naša spoločnosť, Prvá arbitrážna k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Križkova 9, 811 04 Bratislava,
IČO: 36 795 364, bola ustanovená do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom
vestníku SR č.: OV 28/2017 zo dňa 09.02.2017.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, We are obliged to inform you that with the resolution of the District Court
Bratislava I, proc. no. 8K/2/2017, dated on 2017 February 02st bankruptcy procedure was declared on the
Debtor´s assets: Grešo, Vrútocká 4519/40, 821 04 Bratislava, Slovakia, date of birth: March 06nd 1971, and
our company Prvá arbitrážna k.s., seat of the office: Križkova 9, 811 04 Bratislava, company identification
No.: 36 795 364 was appointed to the function of bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was
published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 28/2017 dated on February 09th 2017.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I nadobudlo účinnosť dňa 10.02.2017. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz
na majetok Úpadcu.

This resolution of the District Court Bratislava I come in to effect on February 10th 2017. The bankruptcy
procedure was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako 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 Prvá arbitrážna k.s., so
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Prvá arbitrážna k.s., so
sídlom správcovskej kancelárie Križkova 9, 811 04 Bratislava, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj na Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo a podpis.

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Rovnakým spôsobom uplatňujú
svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na
splnenie podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od
ktorej závisí vznik pohľadávky.

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. Pohľadávka sa uplatňuje
v mene EUR.

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.

Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.

Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „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 bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to the
address Prvá arbitrážna k.s., seat of the office: Križkova 9, 811 04 Bratislava, Slovak Republic. Creditor
shall lodge their claims in one original also to the Okresný súd Bratislava I (District Court Bratislava I)
Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovak Republic.

The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.

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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Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured
sum of claim, type of security and legal cause of security.

Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. The claim has to be lodged in currency named as EUR.

Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim.

In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy administrator.

In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom
konaní neprihliada ako na prihlášku.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani
súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert
opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.

The lodgement of claim served to the bankruptcy administrator after the basic period of time elapses, shall
be considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights
and other rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or
the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete
lodgement of claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z
dokumentov dlžníka.

This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.

Prvá arbitrážna k.s., správca úpadcu/Debtor´s bankruptcy trustee
Ing. Vojtech Švantner, komplementár spoločnosti/unlimited partner

K003498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Malá Beauty by Miruš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. 29.augusta 15/7, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 780 703
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/14/2016 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/14/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Miroslava Malá Beauty by Miruš „v konkurze“, s miestom podnikania Ul.29.
augusta 15/7 Levice, IČO: 47780703, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlasuje v zmysle ust.
§ 92 ods. 1 písm. d) z. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov I. kolo
verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty
zverejneného v OV 97/2016, a to:
Popis hnuteľnej veci: Tetovací prístroj
Značka: ET Symphony II
Vek: 3 roky
Stav: funkčný
Frekvencia úderov: 50-100 úderov/sekunda
Súpisová hodnota: 300 EUR
Podmienky odpredaja vo verejnom ponukovom konaní
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Verejné ponukové konanie sa uskutoční zverejnením v obchodnom vestníku SR. Víťazom sa stane ten záujemca,
ktorý spĺňa všetky podmienky a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca podaním ponuky akceptuje podmienky
tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.
Kúpna cena:
Kúpna cena v tomto kole nesmie byť nižšia, ako 100% súpisovej hodnoty, ktorá je vyššie uvedená pri
popise motorového vozidla, t. j. 300,- EUR.
Záujemca, ktorý ponúkne nižšiu cenu ako 100% súpisovej hodnoty, podmienku nesplnil.
Záujemca zloží na správcovský účet zábezpeku vo výške 10% z navrhovanej kúpnej ceny, zaokrúhlené na celé
Euro nahor, a to najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Formálne náležitosti ponuky:
Ponuka musí byť písomná a musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko fyzickej osoby resp. obchodné meno, sídlo,
IČO záujemcu právnickej osoby. V prípade ponuky odkúpenia PO, alebo podnikateľom fyz. osobou aj výpis z OR,
alebo ŽR nie starší ako 3 mesiace.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky poštou v zalepenej obálke na adresu správcu : Ing. Jozef Kulich,
správca, L. Kassáka 8, 94001 Nové Zámky s označením “KONKURZ- 32K/14/2016- neotvárať “. V prípade, ak
záujemca bude chcieť doručiť ponuku do kancelárie správcu osobne, môže tak učiniť len po predchádzajúcom
telefonickom dohovore so správcom.
Vecné náležitosti ponuky:
·
·
·
·
·

Označenie predmetu, ktorého sa ponuka na odkúpenie týka
Ponúknutá cena a spôsob úhrady
Doklad o zložení zábezpeky na správcovský účet
Číslo účtu, na ktoré je potrebné vrátiť zábezpeku v prípade, ak nebude záujemca vyhodnotený ako úspešný
Čestné prehlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi Miroslava Malá, podnikajúca pod
obchodným menom Beauty by Miruš

Lehota na podávanie ponúk :
Ponuky možno podávať 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Prvým
dňom lehoty je deň nasledujúci po dni zverejnenia ponuky v OV a posledným dňom je desiaty deň vrátane
do 15.hod.
Ak 10. deň padne na deň pracovného pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Ďalšie podmienky a náležitosti požadované správcom
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie ktoré spĺňajú náležitosti a podmienky, a to z vlastného
podnetu a so súhlasom príslušného orgánu, alebo na podnet príslušného orgánu.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky a zložil zábezpeku na správcovský účet a ktorý súčasne poskytne najvyššiu cenovú ponuku.
Správca neporušené obálky otvorí do 5 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk. Vyhodnotenie ponúk
vykoná najneskôr 5 dní odo dňa otvárania obálok. Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného voľna, alebo
pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk, pokiaľ v
tomto ponukovom konaní nie je uvedené niečo iné. Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného voľna, alebo
pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, správca spíše so záujemcom bez zbytočného odkladu
zmluvu o prevode.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienky uzavretia Zmluvy o prevode hnuteľnej veci:
Úhrada ponúkanej kúpnej ceny na správcovský účet v plnom rozsahu (doplatenie rozdielu medzi
zábezpekou a ponúkanou kúpnou cenou) do 5 dní od obdržania výzvy správcu.
Ak nebude v lehote určenej správcom uhradená kúpna cena v plnom rozsahu, považuje sa toto kolo
ponukového konania za zmarené.
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu o
prevode, alebo ju neuzavrie, ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového
konania za zmarené.
Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu
tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy, alebo ponukového
konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu
záujemca zaviazal, a to z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto
záujemcovi vo výške zloženej zábezpeky, ktorá sa stane súčasťou majetku všeobecnej podstaty úpadcu.
Obhliadka predmetu ponukového konania- je možná po telefonickom dohovore so správcom. Na adrese
prevádzky úpadcu Miroslava Malá - Beauty by Miruš, a to v Leviciach, ul. Ivana Krasku 3, v čase dohodnutom so
správcom.
Kontakty na správcu : Ing. Jozef Kulich, správca úpadcu Miroslava Malá - Beauty by Miruš v konkurze
tel.č.0903 427 890, e-mail: kulichj@mail.t-com.sk. Číslo účtu, kam možno poukázať zábezpeku a konečnú
kúpnu cenu: SK33 1100 0000 0029 3312 3837

Ing. Jozef Kulich, správca

K003499
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

Schválenie konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov
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 v súlade s ust.
§-u 101 ods.1 ZoKR dňa 30.01.2017 pripravil návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre
nezabezpečených veriteľov.
V súlade s ust. §-u 101 ods. 1 návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením v Obchodnom
vestníku doručil zástupcovi veriteľov – Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., ktorý v zmysle ust. §-u 107 ods. 2 ZoKR
vykonáva funkciu zástupcu veriteľov.
Následne správca návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov
zverejnil v Obchodnom vestníku č. 25/2017 dňa 06.02.2017 pod č. K002653 a zástupcovi veriteľov určil lehotu 15
dní od jeho zverejnenia na jeho schválenie.
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K žiadosti správcu o schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku bolo do kancelárie správcu dňa 10.02.2017
doručené stanovisko zástupcu veriteľov Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. zo dňa 06.02.2017 v nasledovnom znení:
V konkurznej veci č.k. 32K/7/2015 úpadcu Peter Kostelník, nar. 15.09.1985, bydliskom Dunajská 37 (predtým
Dukelská 16), 935 41 Tekovské Lužany na základe výzvy správcu konkurznej podstaty Prvá stavebná sporiteľňa,
a.s. ako zástupca nezabezpečených veriteľov schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty pre nezabezpečených veriteľov predloženého správcom listom zo dňa 30.01.2017.
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava
Mgr. Veronika Polláková, právnik vymáhania pohľadávok, v.r.

V Nitre, dňa 13.02.2017
JUDr. Marek Ďuran, správca

K003500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Vetrák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strhárska 480/113, 992 01 Modrý Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/58/2016 S1615
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/58/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisnej položky majetku: Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou za mesiac január 2017 vo výške 481,03 Eur.
Súpisová hodnota majetku: 481,03 Eur.
Dňa 13.02.2017
JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M., správca

K003501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALGAT PLUS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiráskova 12, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 720 704
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K/43/2014 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/43/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Aktualizácia súpisu majetku úpadcu – oddelená podstata
Správca úpadcu týmto zverejňuje aktualizáciu súpisu oddelenej podstaty úpadcu, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 1/2015 dňa 02.01.2015, v znení jeho úpravy zverejnenej v Obchodnom vestníku č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v Obchodnom vestníku č. 1/2015 dňa 02.01.2015, v znení jeho úpravy zverejnenej v Obchodnom vestníku č.
238/2016 dňa 13.12.2016, a to zmenu týkajúcu sa zapísaných súpisových hodnôt majetku úpadcu.
Aktualizácia sa vzťahuje k nasledovným súpisovým zložkám majetku:
ODDELENÁ PODSTATA SLSP a.s.
nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedené na LV č. 5972 v obci Detva, KÚ: Detva, okres Detva ako:
výmera m2

druh pozemku

cena za 1 m2

súpisová hodnota

parc. reg. "C" č. 8134/1

883

zast. plochy a nádvoria

17,10 €

15 099 €

parc. reg. "C" č. 8134/2

260

ostatné plochy

17,10 €

4 446 €

Spolu súpisová hodnota:

19 545 €

Oddelený veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

v Lučenci 10.02.2017

Ing. Ladislav Kokavec
správca

K003502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALGAT PLUS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiráskova 12, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 720 704
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K/43/2014 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/43/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Aktualizácia súpisu majetku úpadcu – oddelená podstata
Správca úpadcu týmto zverejňuje aktualizáciu súpisu oddelenej podstaty úpadcu, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 1/2015 dňa 02.01.2015, v znení jeho úpravy zverejnenej v Obchodnom vestníku č.
238/2016 dňa 13.12.2016, a to zmenu týkajúcu sa zapísaných súpisových hodnôt majetku úpadcu.
Aktualizácia sa vzťahuje k nasledovným súpisovým zložkám majetku:
ODDELENÁ PODSTATA SLSP a.s.
nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedené na LV č. 5507 v obci Detva, KÚ: Detva, okres Detva ako:
výmera m2

druh pozemku

cena za 1 m2

súpisová hodnota

parc. reg. "C" č. 8125/2

342

trvalé trávne porasty

17,10 €

5 848 €

parc. reg. "C" č. 8125/3

1400

trvalé trávne porasty

17,10 €

23 940 €

parc. reg. "C" č. 8128

702

zast. plochy a nádvoria

17,10 €

12 004 €

pílnica súp. č. 1479 na parc.č. 8128

stavba

15 008 €

Spolu súpisová hodnota:

56 800 €

Oddelený veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
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v Lučenci 10.02.2017

Ing. Ladislav Kokavec
správca

K003503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALGAT PLUS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiráskova 12, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 720 704
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K/43/2014 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/43/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Aktualizácia súpisu majetku úpadcu – oddelená podstata
Správca úpadcu týmto zverejňuje aktualizáciu súpisu oddelenej podstaty úpadcu, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 1/2015 dňa 02.01.2015, v znení jeho úpravy zverejnenej v Obchodnom vestníku č.
12/2015 zo dňa 20.01.2015 a č. 238/2016 dňa 13.12.2016, a to zmenu týkajúcu sa zapísaných súpisových hodnôt
majetku úpadcu a doplnenia hnuteľných vecí.
Aktualizácia sa vzťahuje k nasledovným súpisovým zložkám majetku:
ODDELENÁ PODSTATA - SLSP a.s.
s.z. názov hnuteľnej veci

miesto uloženia

rok výroby

súpisová cena

12

Manipulátor - BALJET-ZEMBROD

Detva

1990

1 000,00 €

45

Pílnica Detva - gáter vrátane dopravníkov

Detva

1997

6 000,00 €

13

Naskladňovací dopravník

Rapovce - areál Profitempo

1997

1 000,00 €

14

Dopravník - typ stroja valčekový

Rapovce - areál Profitempo

1995

400,00 €

15

Rámová píla LINCK

Rapovce - areál Profitempo

1997

22 000,00 €

19

Valčekový dopravník

Rapovce - areál Profitempo

1995

350,00 €

20

Dopravník - valčekový šnekový

Rapovce - areál Profitempo

1995

300,00 €

21

Dopravník

Rapovce - areál Profitempo

1995

300,00 €

23

Skracovacia píla s dopravníkom

Rapovce - areál Profitempo

2000

3 000,00 €

24

Dopravník na piliny EB 168

Rapovce - areál Profitempo

1998

300,00 €

25

Dopravník na piliny EB 168

Rapovce - areál Profitempo

1998

300,00 €

26

Odsávacie zariadenie cyklón

Rapovce - areál Profitempo

1987

700,00 €

27

Brúska na pilové listy BAS

Rapovce - areál Profitempo

1963

900,00 €

28

Omietacia píla EWD Sägetechnik, typ DK90

Rapovce - areál Profitempo

1999

40 000,00 €

Oddelený veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

v Lučenci 10.02.2017
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Ing. Ladislav Kokavec
správca

K003504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LAMO, spol. s r. o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 389/19, 974 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 639 836
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 1K/47/2015 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/47/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
správca úpadcu: LAMO, spol. s r. o. „v konkurze“, so sídlom Mierová 389/19, 974 46 Valaská, IČO: 31 639 836,
na základe písomného súhlasu príslušného orgánu zo dňa 06.02.2017, a to zástupcu veriteľov ktorým je Slovenská
konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty podľa ust. § 81
ZKR nasledovné súpisové zložky majetku:
vedené na LV č. 1054, k. ú. Valaská, obec Valaská, okres Brezno:
parc. č. C KN 1000 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 95 m2
stavba súp. č. 62 – obytný dom na parc. č. C KN – 1000
v podiele úpadcu ½, súpisová hodnota 5 000,- €.

vedené na LV č. 681, k. ú. Hronec, obec Hronec, okres Brezno:
stavba súp. č. 3194 na parc. č. C KN 1663 – kravín
stavba súp. č. 3196 na parc. č. C KN 1666 – prístr. na stroje
v podiele úpadcu 1/1, súpisová hodnota spolu 1 000,- €.

Súpis tohto majetku bol zverejnený v OV č. 245/2015 zo dňa 22.12.2015 pod K027709 s por. č. 1, 6, 7.

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., správca
V Rimavskej Sobote, dňa 13.02.2017
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K003505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Zmeko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banka 5183, 921 01 Banka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1971
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 54 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/16/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/16/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo súpisovej zložky: 11
Typ súpisnej zložky majetku:

peňažná pohľadávka

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

1/1

súpisová hodnota:

154,12 EUR

doplnenie súpisu dňa: 10.02.2017
V Trnave 10.02.2017

Prvý správcovský dom, .k.s.
správca

K003506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Lukačiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martina Hattalu 2053/30, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 5K/16/2016/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/16/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca na základe prihlášok pohľadávok veriteľov doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty,
ktorá uplynula dňa 07.01.2017, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:
ÚPADCA
Veriteľ

Lukačiková Martina, Martina Hattalu 2053/30, 026 01 Dolný Kubín
Mária Karetková, Krivá 125, 027 55 Dlhá nad Oravou
Veriteľ poskytol dlžníkovi pôžičku vo výške 5.200,- € na základe zmluvy o pôžičke zo dňa 10. 11. 2015. Dlžník sa
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Veriteľ poskytol dlžníkovi pôžičku vo výške 5.200,- € na základe zmluvy o pôžičke zo dňa 10. 11. 2015. Dlžník sa
Právny dôvod vzniku
zaviazal vrátiť veriteľovi sumu 5.200,- € do 30. 04. 2016. Dlžník do dnešného dňa uvedenú pôžičku veriteľovi
pohľadávky
neuhradil, a to ani čiastočne a dňa 15. 05. 2016 uznal svoj dlh čo do výšky a dôvodu.
Suma
pohľadávok
5.200,- €
vrátane príslušenstiev
Prihláška
doručená
03. 02. 2017
dňa
Počet príloh
2

V Čadci dňa 10. 02. 2017

Imrich Šimulák – správca

K003507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Antolov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredné Plachtince 232, 991 24 Stredné Plachtince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/28/2016 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/28/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o verejnom ponukovom konaní
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu Peter Antolov, narodený 25.04.1990, bytom Stredné Plachtince
232, 991 24 Stredné Plachtince, týmto vyhlasuje verejné ponukové konanie na speňaženie majetku tvoriaceho
oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námestie 12, 060 01
Kežmarok, IČO: 35 923 130.
I. Predmet ponukového konania :
6./ Hnuteľné veci (§ 38 d. vykonávacej vyhlášky)

por.
Popis hnuteľnej veci
č.

6.1

výrobné / inventárne stav
číslo
opotrebovanosti

Osobné motorové vozidlo továrenskej značky Škoda VIN:
Fabia Combi 6Y SEAZQX01FM5 (1.2 12V Elegance) TMBJY16Y954217854

neznámy

rok výroby /
nadobudnutia

2004

rok súpisová
hodnota

1 200,00 €

II. Podmienky ponukového konania :
1. Účastníci ponukového konania predložia svoje ponuky písomne, v zalepenej obálke s označením „Ponukové
konanie Antolov – neotvárať“. Miestom predkladania ponúk je kancelária správcu. Lehota na predkladanie ponúk je
14 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku. Pre účasť na
ponukovom konaní nie je potrebné zložiť zábezpeku.
2. Každý účastník ponukového konania je oprávnený predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk
predložených tým istým účastníkom, správca prihliada len na jednu ponuku účastníka obsahujúcu najvyššiu
ponúkanú cenu.
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3. Obsahové náležitosti ponuky :
- identifikačné údaje účastníka a telefonický kontakt;
- označenie hnuteľnej veci, na ktorú sa ponuka vzťahuje;
- výšku ponúkanej ceny, spôsob jej uhradenia a splatnosť;
- dátum a podpis účastníka.
4. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť každú z predložených ponúk.
5. Úspešný účastník ponukového konania je povinný uhradiť celú kúpnu cenu pred podpisom kúpnej zmluvy.
6. Záujemcovia o vykonanie obhliadky musia oznámiť svoj záujem prostredníctvom e-mailu na adrese:
predaj.jakubco@gmail.com. Bližšie informácie o predmete predaja môžu záujemcovia získať výlučne v rámci
dohodnutého termínu obhliadky.
V Banskej Bystrici dňa 13.02.2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K003508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Antolov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredné Plachtince 232, 991 24 Stredné Plachtince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/28/2016 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/28/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o ponukovom konaní
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu Peter Antolov, narodený 25.04.1990, bytom Stredné Plachtince
232, 991 24 Stredné Plachtince, týmto vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu.
I. Predmet ponukového konania :
1./ Hnuteľné veci (§ 38 d. vykonávacej vyhlášky)

por.
Popis hnuteľnej veci
č.

1.1.

výrobné
číslo

/

inventárne stav
opotrebovanosti

Osobné motorové vozidlo továrenskej značky VIN:
Škoda Felicia 795/SWH11/AEEM5BEK
TMBEHH653W0763285

neznámy

rok výroby /
nadobudnutia

1997

rok súpisová
hodnota

300,00 €

II. Podmienky ponukového konania :
1. Účastníci ponukového konania predložia svoje ponuky písomne, v zalepenej obálke s označením „Ponukové
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1. Účastníci ponukového konania predložia svoje ponuky písomne, v zalepenej obálke s označením „Ponukové
konanie Antolov – neotvárať“. Miestom predkladania ponúk je kancelária správcu. Lehota na predkladanie ponúk je
14 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku. Pre účasť na
ponukovom konaní nie je potrebné zložiť zábezpeku.
2. Každý účastník ponukového konania je oprávnený predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk
predložených tým istým účastníkom, správca prihliada len na jednu ponuku účastníka obsahujúcu najvyššiu
ponúkanú cenu.
3. Obsahové náležitosti ponuky :
- identifikačné údaje účastníka a telefonický kontakt;
- označenie hnuteľnej veci, na ktorú sa ponuka vzťahuje;
- výšku ponúkanej ceny, spôsob jej uhradenia a splatnosť;
- dátum a podpis účastníka.
4. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť každú z predložených ponúk.
5. Úspešný účastník ponukového konania je povinný uhradiť celú kúpnu cenu pred podpisom kúpnej zmluvy.
6. Záujemcovia o vykonanie obhliadky musia oznámiť svoj záujem prostredníctvom e-mailu na adrese:
predaj.jakubco@gmail.com. Bližšie informácie o predmete predaja môžu záujemcovia získať v rámci vopred
dohodnutého termínu obhliadky.
V Banskej Bystrici dňa 13.02.2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K003509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Habšuda ALMA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 520 / 0, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 532 994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/55/2016 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/55/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn.: 38K/55/2016 zo dňa 26.1.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu Peter Habšuda, nar. 17.10.1972, trvale bytom Vajanského 542/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, podnikajúci
pod obchodným menom Peter Habšuda ALMA s miestom podnikania Sládkovičova 520, 018 41 Dubnica nad
Váhom, IČO: 34 532 994. Do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Peter Frajt, so sídlom kancelárie: M. R.
Štefánika 141/13, Považská Bystrica.
V súlade s ustanovením § 85 ods. 2/ zákona 7/2005 Z.z. týmto správca oznamuje, že do správcovského spisu
úpadcu Peter Habšuda, nar. 17.10.1972, trvale bytom Vajanského 542/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, podnikajúci
pod obchodným menom Peter Habšuda ALMA s miestom podnikania Sládkovičova 520, 018 41 Dubnica nad
Váhom, IČO: 34 532 994 sp. zn.: 38K/55/2016 S1070 je možné nahliadnuť v kancelárii správcu, na Ulici M. R.
Štefánika 141/13, Považská Bystrica, v pracovných dňoch v čase od 9,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do
16,00 hod. Termín nahliadnutia je vhodné dohodnúť vopred telefonicky na tel. č. správcu 0905907072.
JUDr. Peter Frajt, správca
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K003510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kysel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 1314/3, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K 14/2016 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2k 14/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Zrážka z nemocenských dávok vyplatená Sociálnou poisťovňou, Bratislava - § 72, ods. 2 ZKR
Súpisová hodnota: 1.004,41 EUr
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Ing. Štefan Straka, správca

K003511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kysel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 1314/3, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K 14/2016 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2k 14/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA

Nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, poukázaný na účet správy podstaty
Súpisová hodnota: 663,88 EUr
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Ing. Štefan Straka, správca
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K003512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kysel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 1314/3, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K 14/2016 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2k 14/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA

Zrážka zo mzdy/preplatenie dovolenky/ pri skončení pracovného pomeru - § 72, ods. 2 ZKR
Súpisová hodnota: 40,60 EUr
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Ing. Štefan Straka, správca

K003513
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:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Úpadca:
Jana Chanová „v konkurze“
nar. 30.06.1963
bytom Kukučínova 1309/43, 020 01 Púchov
Spis. zn. konkurzného konania: 29K/34/2012 S1531
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru – zástupcu veriteľov
Deň konania zasadnutia zástupcu veriteľov: 08.02.2017 o 10:00 hod.
Prítomní:
1. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005
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správkyne na zasadnutí zástupcu veriteľov nebola zástupcom
si rovnako nevyžiadal účasť na zasadnutí zástupcu veriteľov.

Deň vydania: 16.02.2017

veriteľov

vyžiadaná.

Správca

Program:
1. Otvorenie
2. Udelenie súhlasu na predaj majetku všeobecnej a oddelenej KP úpadcu po 3. kole dražby
3. Záver
ad 1) Otvorenie
Podľa ustanovenia § 107 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZoKR“), v malom konkurze volí schôdza veriteľov namiesto veriteľského výboru jedného zástupcu
veriteľov. V súlade s ust. § 38 ods. 3 ZoKR za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním
svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi.
Dňa 06.02.2017 bola doručená zástupcovi veriteľov žiadosť zo dňa 02.02.2017 o udelenie súhlasu a schválenie
nadobúdateľa hnuteľného a nehnuteľného majetku úpadcu Chanová Jana, ktorý bol úspešným účastníkom
dobrovoľnej dražby majetku úpadcu, ktorá bola registrovaná v Notárskom centrálnom registri dobrovoľných dražieb
dňa 14.12.2016 JUDr. Denisou Adamkovičovou, Notársky úrad v meste Trenčín, spisová značka NCRdr:
7920/2016, ktorá sa konala dňa 01.02.2017 o 10,00 hod. a ktorej priebeh bol osvedčený Notárskou zápisnicou N
97/2017, Nz 2992/2017, NCRIs 3031/2017.
Vydražiteľ: MDDr. Dominik Cíger, nar. 7.11.1989, r. č. XXXXXXXXXX, trvale bytom Streženice, Keblianska 237/80.
Cena dosiahnutá vydražením: 50.000,- EUR (slovom: päťdesiattisíc Eur)
Zdôvodnenie:
Cena dosiahnutá vydražením je v súlade s uloženým záväzným pokynom zo dňa 22.11.2016.
ad 2) Udelenie súhlasu na predaj majetku všeobecnej a oddelenej KP úpadcu po 3. kole dražby:
Zástupca veriteľov, spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005,
prijal dnešného dňa nasledovné
uznesenie:
Zástupca veriteľov, spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005,
udeľuje správkyni Mgr. Xénii Hofierkovej súhlas na speňaženie majetku všeobecnej KP úpadcu a oddelenej KP
úpadcu po 3. kole dražby pre vydražiteľa MDDr. Dominik Cíger, nar. 7.11.1989, r. č. XXXXXX/XXXX, trvale
bytom Streženice, Keblianska 237/80, za kúpnu cenu 50 000,- EUR (slovom: päťdesiattisíc EUR).
Výsledok hlasovania:
ZA: 1
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
Uznesenie: prijaté
Ad 4) Záver
Program zasadnutia bol vyčerpaný. Zástupca veriteľov zápisnicu zo zasadnutia zástupcu veriteľov podpíše
a následne ju doručí v jednom vyhotovení správkyni a v jednom vyhotovení na Okresný súd Trenčín.
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Zástupca veriteľov zasadnutie ukončil.
V Bratislave, dňa 08.02.2017
Zápisnicu vyhotovil: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005

___________________________________
Slovenská konsolidačná, a.s.
zast. Ing. Jana Šírová

____________________________________
Slovenská konsolidačná, a.s.
zast. Ing. Jana Šírová
(podpisy zároveň slúžia ako prezenčná listina)

K003514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Popélyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ličartovce 118, 082 03 Ličartovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 2K/65/2015 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/65/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca týmto v súlade s ustanovením § 96 ZKR predkladá zástupcovi veriteľov návrh rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty.
Všeobecná časť
Do súpisu všeobecnej podstaty uverejnenom v Obchodnom vestníku boli zaradené nasledovné súpisové zložky
majetku:
Súpisová zložka č. 1:
Popis: Osobný automobil Hyundai accent 5dv., EČV: KS771CL, VIN: KMHCH31GPYUO54951
Približný rok výroby: 2001
Stav opotrebovanosti: používané
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1 (úpadca je výlučný vlastník)
Deň zapísania do súpisu: 11.11.2015
Dôvod zapísania do súpisu: majetok podliehajúci konkurzu v súlade s ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku: 500,- EUR
Súpisová zložka č. 9
Popis: Iná majetková hodnota – 100% - ný obchodný podiel v obchodnej spoločnosti OLAMAR s.r.o., so sídlom
Moyzesova 36, 040 01 Košice, IČO: 47 014 296, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel:
Sro, vložka č. 31599/V
Register: Obchodný register Okresného súdu Košice I
Súpisová hodnota majetku: 5000,- EUR
Mena: EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1 (úpadca je výlučný vlastník)
Súpisová zložka č. 10
Opis súpisovej zložky: Iná majetková hodnota – zrážky zo mzdy úpadcu
Zostatková suma: 904,78 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: § 72 ods. 2 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu za obdobie konkurzu
Súpisová hodnota: 904,78 EUR
Deň zapísania do súpisu: 9.1.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno b) ZKR
Súpisová zložka č. 11
Opis súpisovej zložky: Preddavok
Zostatková suma: 663,88 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Nespotrebovaná časť preddavku
Číslo účtu: IBAN: SK15 1100 0000 0029 3106 6015
Banka: Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930
Súpisová hodnota: 663,88 EUR
Deň zapísania do súpisu: 9.1.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno b) ZKR
Uvedené súpisové zložky boli v zmysle záväzných pokynov zástupcu veriteľov speňažené, okrem súpisovej zložky
č. 9, ktorá bola z dôvodu nespeňažiteľnosti vylúčená zo súpisu.
Keďže bol v konkurze speňažený všetok majetok zaradený do súpisu všeobecnej podstaty a proti zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate nebola vznesená žiadna námietka, správca pripravil tento rozvrh zo
všeobecnej podstaty.
Do konkurzu boli prihlásené pohľadávky 11 nezabezpečených veriteľov v celkovej výške 43.074,89 EUR. Do
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

92

Obchodný vestník 33/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.02.2017

Do konkurzu boli prihlásené pohľadávky 11 nezabezpečených veriteľov v celkovej výške 43.074,89 EUR. Do
konkurzu si jeden zabezpečený veriteľ prihlásil pohľadávku v celkovej sume 122.777,07 EUR. V zmysle
schváleného rozvrhu z oddelenej podstaty bola pohľadávka zabezpečeného veriteľa z výťažku z oddelenej podstaty
uspokojená vo výške 57.068,36 EUR. V súlade s ustanovením § 94 ZKR, keďže nie je možné uspokojiť
zabezpečenú pohľadávku zabezpečeného veriteľa PSS v celom rozsahu z oddelenej podstaty PSS, vo zvyšnom
rozsahu sa bude uspokojovať ako nezabezpečená pohľadávka. Zvyšný rozsah predstavuje sumu vo výške
65708,71 EUR. Celková suma zistených pohľadávok, ktoré sa budú uspokojovať ako nezabezpečené je 108.783,60
EUR.
Rozvrhová časť
I. Výťažok
Do súpisu všeobecnej podstaty bol zahrnutý majetok v celkovej súpisovej hodnote 7.068,66 EUR. Celková suma
hrubého výťažku zo speňaženia majetku vo všeobecnej podstate predstavuje výšku 1668,66 EUR.
II. Pohľadávky proti podstate
Dňa 11.1.2017 bol vo vydaní Obchodného vestníka č. 7/2017 zverejnený oznam o zostavení zoznamu pohľadávok
proti všeobecnej podstate a taktiež oznam správcu o zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.
V lehote na podanie námietok nebola do kancelárie správcu oprávnenými osobami doručená žiadna námietka proti
zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate. Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate predstavuje
sumu vo výške 583,67 EUR.
III. Rozvrh výťažku
-

Výťažok spolu (hrubý): 1668,66 EUR

-

Pohľadávky proti podstate spolu: 583,67 EUR

-

Suma výťažku určená na pomerné uspokojenie nezabezpečených pohľadávok: 1084,99 EUR

-

Prihlásené pohľadávky spolu: 108783,60 EUR

-

Percentuálny pomer uspokojenia: 1 %

V súlade s ustanovením § 94 ZKR, keďže nie je možné uspokojiť zabezpečenú pohľadávku zabezpečeného veriteľa
PSS v celom rozsahu z oddelenej podstaty PSS, vo zvyšnom rozsahu sa bude uspokojovať ako nezabezpečená
pohľadávka. Zvyšný rozsah predstavuje sumu vo výške 65708,71 EUR.
IV. Lehota na schválenie a poučenie
Podľa ustanovení § 96 ods. 5 ZKR a § 101 odsek 1 a odsek 2 ZKR správca podľa zostaveného zoznamu
pohľadávok proti podstate a uplatnených námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na schválenie príslušnému orgánu.
V súlade s vyššie uvedeným, správca určuje zástupcovi veriteľov lehotu na schválenie návrhu rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty 15 dní od jeho doručenia.
Podľa ustanovenia § 101 odsek 2 návrh konečného rozvrhu výťažku obsahuje v prílohe všetky predchádzajúce
rozvrhy. Rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. prikladám v prílohe.
S úctou
_______________________________
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca
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K003515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatarčiak Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skalité 206, 023 14 Skalité
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1980
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3K/18/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/18/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, správca
úpadcu: Pavol Tatarčiak, nar.: 02.11.1980, bytom 023 14 Skalité 206 (ďalej len „Úpadca“) v súlade s ust. § 76 ods.
2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje súpis
majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty
Pohľadávka z účtu
Zostatková
suma v €

Mena

Číslo
IBAN

účtu

v tvare

48,58 €

EUR

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92
SK31 1111 0000 0011 Praha 4 - Michle, ČR, IČ: 649 48 242
6145 0007
organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, SR, IČO: 47 251 336

Banka

Iná majetková hodnota:
Popis
Finančná hotovosť úpadcu
Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

Súpisová hodnota v €
2.124,25 €
663,88 €

LawService Recovery, k.s., správca

K003516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hermánek Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oremlaz 477 / 21, 976 62 Brusno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1964
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/89/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/89/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca úpadcu: Igor
Hermánek, nar.: 21.04.1964, bytom Oremlaz 477/21, 976 62 Brusno – Ondrej nad Hronom (ďalej len „Úpadca“)
v súlade s ust. § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov zverejňuje súpis majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty
Hnuteľná vec
Číslo položky
1

Popis
Počet ks Rok výroby
Pec cukrárenská 1
Neznámy

Stav opotrebovanosti
Neznámy

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Súpisová hodnota v €
1.500,- €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Iná majetková hodnota:
Popis
Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

Súpisová hodnota v €
663,88 €

LawService Recovery, k.s., správca

K003517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STEEL-MAX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 155, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 714 739
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Podolský
Sídlo správcu:
Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/26/2016-S1230
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/26/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam správcu úpadcu: STEEL-MAX, s.r.o., so sídlom Račianska 155, 831 02 Bratislava, IČO: 36 714 739
Správca konkurznej podstaty úpadcu STEEL-MAX, s.r.o., so sídlom Račianska 155, 831 02 Bratislava, IČO: 36 714
739, č. k. 6K/26/2016, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu pre dotknutú oddelenú podstatu zo dňa
19.10.2016, vyhlasuje 5. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu „Súbor majetku 2 –
peňažné pohľadávky“ patriaceho do oddelenej podstaty úpadcu v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
1. Predmet predaja – „Súbor majetku 2 – peňažné pohľadávky“ zapísané v súpise majetku oddelenej podstaty,
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 158/2016 dňa 16.08.2016, doplnený v OV č. 230/2016 dňa 01.12.2016 a v OV
č. 233/2016 dňa 06.12.2016.
2. V 5. kole verejného ponukového konania sa predaj „Súbor majetku 2 – peňažné pohľadávky“ uskutoční za
najvyššiu ponúknutú cenu. Záujemcovia sa môžu uchádzať o kúpu súboru majetku ako samostatného uceleného
súboru. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa účasti v ponukovom konaní, vrátane obsahových náležitostí ponuky, stanoví
správca v podmienkach verejného ponukového konania, ktoré si záujemcovia môžu vyžiadať na tel. č. správcu:
0903 242 700, e-mailom na adrese: peterpodolsky@hotmail.com za nenávratný účastnícky poplatok vo výške 300
€. Zaplatenie poplatku je podmienkou účasti záujemcu v ponukovom konaní.
3. Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie
- STEEL-MAX, s.r.o.– súbor majetku (č. 2) neotvárať“ najneskôr do 28.02.2017 do 12:00 hod. na adresu kancelárie
správcu Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Každý záujemca môže predložiť len
jednu ponuku na príslušný súbor majetku, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu. Doručená ponuka je
záväzná až do skončenia 5. kola verejného ponukového konania. Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti
uvedené v podmienkach verejného ponukového konania.
4. Záujemca je povinný zložiť zálohu na zaplatenie kúpnej ceny vo výške 100% ponúknutej ceny na účet úpadcu,
pričom rozhodujúci je čas, kedy budú peňažné prostriedky pripísané na účet úpadcu, v opačnom prípade ponuku
správca odmietne ako oneskorenú.
5. Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu dňa deň nasledujúci po skočení lehoty o 12:00 hod. Víťaznú
ponuku správca vyhodnotí do 10 dní od otvorenia obálok.
6. Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splní podmienky verejného ponukového konania a
súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak dôjde k zhode najvyšších ponúknutých cien záujemcov, títo budú
správcom vyzvaní na zvýšenie ponúk. V takom prípade sa víťazom ponukového konania stane ten záujemca, ktorý
v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu cenu. Víťaznú ponuku vyhodnotí správca do 10 dní od otvorenia
obálok. Správca a zabezpečený veriteľ si vyhradzujú právo aj bez uvedenia dôvodu odmietnuť všetky ponuky,
prípadne ponukové konanie zrušiť.
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7. Správca môže s víťazom ponukového konania uzavrieť kúpnu zmluvu až po úplnom uhradení ponúkanej kúpnej
ceny. Pri splnení všetkých podmienok môže správca previesť majetok aj na osoby uvedené v § 83 ods. (1), písm. e)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
8. V prípade, že správcom vyhodnotený víťazný záujemca odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu podľa pokynu správcu,
má správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúknutej kúpnej ceny.

K003518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LUXOR a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 226, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 327 123
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/40/2016S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/40/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu LUXOR a.s., Školská 226, 017 01 Považská Bystrica
IČO:
36 327
123
__________________________________________________________________________
Miesto
konania:
Sociálna
Dátum konania: 13.2.2017

poisťovňa,

ul.

29.

Augusta

8-

10,

Bratislava

Zoznam prítomných :
1) predseda VV: Sociálna poisťovňa, Bratislava,
2) člen VV: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s
3) člen VV: TB TRADE a.s , Bánovce nad Bebravou
4) člen VV: MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA

Program:
1) Otvorenie
2) Udelenie záväzného pokynu na speňažovanie podniku úpadcu LUXOR a.s., Školská 226, 017 01 Považská
Bystrica IČO: 36 327 123 v zmysle žiadosti správcu zo dňa 29.12.2016, 25.01.2017, 30.01.2017
3) záver
K bodu 1) Otvorenie:
Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR):
„Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského
výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za
prítomných.“
Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní 4 členovia.
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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K bodu 2) Udelenie záväzného pokynu na speňažovanie podniku úpadcu LUXOR a.s. Považská Bystrica.
V zmysle ust. § 84 ZKR správca je povinný vo veciach, v ktorých je príslušný orgán oprávnený uložiť správcovi
záväzný pokyn, požiadať príslušný orgán o uloženie pokynu, ako postupovať pred tým, ako urobí prvý právny úkon
v tejto veci .
V zmysle § 82 ods. 2 písm. a) príslušným orgánom je veriteľský výbor, ak ide o majetok tvoriaci všeobecnú
podstatu.
V súvislosti s uvedeným dňa 29. 2.2016, 25.01.2017, 30.01.2017 požiadal správca VV o uloženie záväzného
pokynu, ktorým žiada oprávnený orgán k uloženiu pokynu na speňaženie podniku - majetok úpadcu zverejnený
v OV č. 192/2016,240/2016,248/2016.
Hlasovanie bude za uloženie pokynu správcovi konkurzu na speňaženie podniku úpadcu LUXOR a.s. Považská
Bystrica v zmysle žiadostí správcu zo dňa 29.12.2016, 23.1.2017
a 30.1.2017 verejným ponukovým konaním za podmienok uvedených v žiadosti a doplnení žiadosti s tým, že:
·
·
·
·
·

najnižšia ponuka musí predstavovať 100 % súpisovej hodnoty znaleckého posudku vypracovaného pre
účely konkurzného konania,
ponukové konanie bude zverejnené okrem OV aj na portály realít, resp. www.bazos.sk a pod.,
otváranie obálok pri ponukovom konaní prebehne elektronickou formou, zachovaná zostane možnosť
odmietnuť primerane nízku alebo pochybnú ponuku ako alternatívne ostáva zachovaná možnosť dražby,
správca v deň skončenia lehoty otvorí obálky, ktoré v ten deň pošle elektronicky predsedovi VV, ktorý ich
zašle ďalším členom,
po vyhlásení členov VV bude vyhlásená víťazná ponuka, resp. budú odmietnuté všetky predložené ponuky.

Sociálna poisťovňa ako predseda VV predkladá členom VV návrh na uznesenia o ktorom dáva hlasovať v zmysle §
38 ods. 3 ZKR.
Návrh na uznesenie č. 1
Členovia veriteľského výboru úpadcu LUXOR a.s., Školská 226, 017 01 Považská Bystrica IČO: 36 327 123
udeľujú záväzný pokyn správcovi konkurzu na speňaženie podniku - úpadcu LUXOR a.s., Školská 226, 017 01
Považská Bystrica IČO: 36 327 123 zverejnenom v OV č. 192/2016,240/2016,248/2016, v zmysle žiadosti správcu
zo dňa 29.12.2016, 23.1.2017 a 30.1.2017 verejným ponukovým konaním za podmienok uvedených v žiadosti a
doplnení žiadosti s tým, že :
·
·
·
·
·

najnižšia ponuka musí predstavovať 100 % súpisovej hodnoty znaleckého posudku vypracovaného pre
účely konkurzného konania,
ponukové konanie bude zverejnené okrem OV aj na portály realít, resp. www.bazos.sk a pod.,
otváranie obálok pri ponukovom konaní prebehne elektronickou formou, zachovaná zostane možnosť
odmietnuť primerane nízku alebo pochybnú ponuku ako alternatívne ostáva zachovaná možnosť dražby,
správca v deň skončenia lehoty otvorí obálky, ktoré v ten deň pošle elektronicky predsedovi VV, ktorý ich
zašle ďalším členom,
po vyhlásení členov VV bude vyhlásená víťazná ponuka, resp. budú odmietnuté všetky predložené ponuky.

Za: 4 členovia
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Nehlasoval : 1 člen
Členovia VV schválili uznesenie č. 1
Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predseda VV zaviazal správcu , aby

Deň vydania: 16.02.2017

zápisnicu zo zasadnutia VV zverejniť v Obchodnom vestníku.

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

K003519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: F.B.A., s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. hraničiarov 6a, 851 03 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 347 651
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Staré záhrady 3, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/36/2016 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/36/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty
Deň zapísania majetku pod č. 6 až 43 do všobecnej podstaty:

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
v eurách
evidencie

Stoličky SIGURD 11ks, 1ks za 3 eur

1/1

33

Držiak na reproduktor + nástenný držiak

1/1

5

Pracovný stôl 50446U

1/1

20

Podstavec s policou 50449U

1/1

10

Číslo súpisovej Typ súpisovej
Popis súpisovej položky
položky
položky

6
7
8
9

Hnuteľný
majetok
Hnuteľný
majetok
Hnuteľný
majetok
Hnuteľný
majetok

10.02.

10

Hnuteľný
majetok

Mixér Catler BL8010

1/1

20

11

Hnuteľný
majetok

Mraznička 801

1/1

100

12

Hnuteľný
majetok

Ohrievač pečiva CB20, 0,7KW/230V

1/1

60

13

Hnuteľný
majetok

Umývačka riadu NT-40

1/1

300

14

Hnuteľný
majetok

Podstolová mraznička UF200N

1/1

60

Hnuteľný

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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15

Hnuteľný
majetok

Chladnička podstolová, nerez UR200N

1/1

60

16

Hnuteľný
majetok

Saladeta dvojdverová S-900

1/1

80

17

Hnuteľný
majetok

1/1

100

18

Hnuteľný
majetok

Chladnička

1/1

80

19

Hnuteľný
majetok

Barový mixér BLE-SMOOTHE

1/1

200

20

Hnuteľný
majetok

Trúba teplovzdušná XFT133

1/1

150

21

Hnuteľný
majetok

Konzoly pod trúbu 50448U

1/1

20

22

Hnuteľný
majetok

Hot dogovač HD-N

1/1

20

23

Hnuteľný
majetok

Elektrická platňa EFT47L

1/1

80

24

Hnuteľný
majetok

Chladená vaňa

1/1

250

25

Hnuteľný
majetok

Mlynček kávy QUAMAR M80E

1/1

150

26

Hnuteľný
majetok

Zmäkčovať vody R-08

1/1

80

27

Hnuteľný
majetok

Zmrzlinový stroj Yeti L

1/1

600

28

Hnuteľný
majetok

Vytrínková chladnička LG 300

1/1

80

29

Hnuteľný
majetok

Monitor LED LG42LN575S

1/1

100

30

Hnuteľný
majetok

Monitor LG 42LN5400 + držiak

1/1

80

31

Hnuteľný
majetok

Stôl nad umývačkou 50444U

1/1

50

32

Hnuteľný
majetok

Nábytok do kuchyne- stôl štvorcový drevený 1-7 ks,
skladací stôl 1 ks, 4ks skladacie stoličky, 1ks svetlá 1/1
skladacia stolička

300

33

Hnuteľný
majetok

Batéria

1/1

10

34

Hnuteľný
majetok

Stôl nad chladničkou 50444U

1/1

20

35

Hnuteľný
majetok

Pokladňa + zásuvka v pokladni

1/1

50

36

Hnuteľný
majetok

1ks veľké svetlá závesné, 5ks malé svetlá závesné,
1/1
reproduktor

100

37

Hnuteľný
majetok

Rám na stôl – kovový šedý cca 180x70 cm + 4 nohy

10

Výrobník ladu SD18A

1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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38

Hnuteľný
majetok

Trezor

1/1

10

39

Hnuteľný
majetok

Digestor

1/1

20

40

Hnuteľný
majetok

Nerezový podstavec + polica

1/1

5

41

Hnuteľný
majetok

Palacinkovač

1/1

20

42

Hnuteľný
majetok

Mikrovlnka

1/1

20

43

Hnuteľný
majetok

Drevená polička AFB

1/1

1

V Bratislave, dňa 13.02.2017

MK Recovery, k.s., správca

K003520
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
JUDr. Milan Okajček, správca, sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice, ako správca majetku úpadcu VAMAX-X, s.r.o.
v konkurze, sídlom 13, Prakovce 055 62, IČO: 36 601 764, týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal nasledovné pohľadávky veriteľa uplatnené prihláškou
doručenou správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ

Por. č. Poradie
1
iná pohľadávka
2
iná pohľadávka
3
iná pohľadávka
4
iná pohľadávka
5
iná pohľadávka
6
iná pohľadávka

Slovenská konsolidačná, a.s., sídlom Cintorínska 21, Bratislava,
IČO: 35 776 005

Celková suma
960 €
240 €
42,98 €
651.436,50 €
624.839,21 €
11.992,79 €

Dátum doručenia
13.2.2017
13.2.2017
13.2.2017
13.2.2017
13.2.2017
23.12.2016

Poučenie:
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, 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 rozvrh 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).
V Košiciach, dňa 13. februára 2017
JUDr. Milan Okajček, správca

K003521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Holečka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kozárovce 247, 935 22 Kozárovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.9.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/5/2016 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/5/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Marek Piršel - správca konkurznej podstaty úpadcu: Milan Holečka, nar. 11.09.1968, bytom 935 22
Kozárovce č. 247 (ďalej len „Úpadca“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp.zn.
27K/5/2016, v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, týmto zverejňuje v Obchodnom vestníku súpis všeobecnej podstaty Úpadcu.

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

1
Pohľadávka z účtu
1.700
1.700

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
03.10.2016, hotovosť zložená Úpadcom
Tatra banka, a.s., IBAN: SK05 1100 0000
0029 1274 8424
1.700
hotovosť zložená Úpadcom

č. účtu – vedený v:
Zostatok na účte, mena
Názov, forma vkladu, ak ide o vklad

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
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2
Peňažná pohľadávka
v rozsahu príjmov úpadcu podliehajúcich konkurzu podľa ust. § 72
ods.2) ZKR

Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
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
05.12.2016, Pracovná zmluva

Dlžník (meno,priezvisko/názov/bydlisko
sídlo/nar./IČO)

Österreich

BV Montage GmbH, Stahlstraβe 2-4, 4020 Linz,
v rozsahu príjmov úpadcu podliehajúcich konkurzu podľa ust. § 72
ods.2) ZKR zo
Zrážky z príjmov zo mzdy úpadcu podliehajúcich konkurzu podľa
ust. § 72 ods.2) ZKR. Pracovná Zmluva medzi Úpadcom
a dlžníkom zo dňa 27.11.2016

Suma (istina + príslušenstvo)
Právny dôvod vzniku (č. faktúry)

Mgr. Marek Piršel, správca

K003522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGENTÚRA ALBATROS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 18, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 606 286
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/27/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/27/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 8, 040 01 Košice, ako správca
úpadcu AGENTÚRA ALBATROS s.r.o., so sídlom Hlavná 18, 040 01 Košice, IČO: 36 606 286 v zmysle § 32 ods. 7
písm. b) zákona 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. SK71
0900 0000 0051 2481 9125, BIC: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
LawService Recovery, k.s., správca

K003523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
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Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
zorganizovanej v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) s primeraným použitím
ustanovení zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách a o doplnení Zákona Slovenskej národnej rady č.
323/1992 Zb. o notárov a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, JUDr. Alojz Žitník,
správca úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO 36 302 341 na základe záväzného
pokynu príslušného orgánu – ČSOB, a.s. zo dňa 7. decembra 2016 oznamujem dražbu nehnuteľného majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku pod číslom OV č. 154/2015 dňa 12.
augusta 2015, a to pod por. číslom 12/ - 29/, a to za nasledovných podmienok:
Označenie dražobníka:
Slovenské právo, s.r.o., Partizánska 1131/51, 017 01 Považská Bystrica, zastúpený Pavel Loduha - konateľ, IČO
36 318 221, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 12645
Navrhovateľ dražby:
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO 36 302 341, sídlo
správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Presnú špecifikáciu a opis na základe znaleckého posudku záujemca získa v kancelárii správcu Moyzesova
816/100, 017 01 Považská Bystrica po vopred telefonicky dohodnutom termíne alebo na tel. č. 042/426 17 44, 45.
Podmienka vstupu pre verejnosť:
vstupné vo výške 3 € /osoba
Miesto konania dražby:
Salónik hotela ŠTUDENT, nachádzajúci sa v sídle dražobníka, Partizánska 1131/51, 017 01 Pov. Bystrica
Dátum a čas konania dražby:
16.03.2017 o 9.00 hod
Kolo dražby: prvé
Označenie predmetu dražby:
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 3868, nachádzajúca sa v okrese Trenčín, obec Trenčín, katastrálne územie
Kubrá:
- pozemok parcely č. KN-C 624/25 - ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 440 m2,
- pozemok parcely č. KN-C 624/17- ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 58 m2,
v podiele 777350/806400
Dražobník bude dražiť nehnuteľnosti spoločne ako celok, ako sú uvedené na predmetnom liste vlastníctva.
Opis a stav predmetu:
Pozemky sa nachádzajú na sídlisku Sihoť 5 v k. ú. Kubrá v krajskom meste Trenčín. Pozemky sú začlenené
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pozemky sa nachádzajú na sídlisku Sihoť 5 v k. ú. Kubrá v krajskom meste Trenčín. Pozemky sú začlenené
v súvislej obytnej zástavbe na severo východe od centra mesta. Vzdialenosť od centra je cca 2,5 km. V tesnom
okolí sa nachádza zastávka MHD, v širšom okolí sa nachádza nákupné stredisko, základná a materská škola, zimný
štadión ap. Pozemky sú situované v tichej oblasti mimo hlavných miestnych komunikácií. Obytné domy ktoré sú
situované na hodnotených pozemkoch majú osem nadzemných podlaží a jedno technické. V okolí objektov sú
vytvorené parkovacie miesta. Popri hodnotených pozemkoch je vedená mestská autobusová doprava. Od centra
krajského mesta Trenčín je sídlisko vzdialené približne 2,5 km a dopravné spojenie je autobusovou dopravou,
osobnou. Lokalita má cenovo dobrú úroveň, z pomedzi všetkých zón je najprijateľnejšou čo spôsobuje, že je
predajnosť aj v súčasnosti dobrá. Z pohľadu zasieťovania sídliska sú inžinierske siete kompletné aj s káblovou
televíziou. Pozemky v okolí sú rovinaté, kompletne zastavané obytnou a občianskou zástavbou. Bonusom je aj
skutočnosť, že zóna je rozvojová, rýchlo dostupná, rovnako prepojenie do centra je priame. Pravdepodobnosť
výstavby je v rámci územného plánu.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Cena predmetu dražby bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 7/2016 vypracovaným znalcom Ing.
Jaroslav Fecko pre nehnuteľnosti vedené na LV č. 3868, nachádzajúce sa v okrese Trenčín, obec Trenčín,
katastrálne územie Kubrá:
- pozemok parcely č. KN-C 624/25 - ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 440 m2,
- pozemok parcely č. KN-C 624/17- ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 58 m2,
v podiele 777350/806400.
Všeobecná cena zaokrúhlene 35.100,00,– EUR.
Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby:
Predkúpne práva: Nie sú známe.
ZÁLOŽNÉ PRÁVA:
Z 1721/12 Exekútorský úrad Zvolen, súdny exekútor Mgr.Pavel Mika, EX 211/11-212, Exekučný príkaz na zriadenie
exekučného záložného práva na nehnuteľnosť: na pozemky registra C KN parc.č. 624/2, 624/3, 624/4, 624/7, 624/8,
624/12, 624/17, 624/18, 624/25 na podiel 777350/806400 vlastníka pod B: 1 (BYVYSERV, a.s.) v prospech
oprávneného STAVMONT Trenčín, spol. s r.o., Jilemnického 37, Trenčín, IČO: 36 293 121, v.z. 220/12
Z 7036/12 - Exekútorský úrad Považská Bystrica, súdny exekútor JUDr. Marcela Šujanová, EX 712/2012 Exekučný
príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, na pozemky registra C-KN
parcelné číslo 624/2, 624/3, 624/4, 624/7, 624/8, 624/12, 624/17, 624/18, 624/25 vo vlastníctve pod B1
(BYVYSERV, a.s.) s podielom 777350/806400 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín,
Jilemnického 3760, Trenčín, IČO: 30807484. - V.z.797/12 Z 7037/12 - Exekútorský úrad Považská Bystrica, súdny
exekútor JUDr. Marcela Šujanová, EX 1302/2012 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva na nehnuteľnosti, na pozemky registra C-KN parcelné číslo 624/2, 624/3, 624/4, 624/7, 624/8,
624/12, 624/17, 624/18, 624/25 vo vlastníctve pod B1 (BYVYSERV, a.s.) s podielom 777350/806400 v prospech
oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín, Jilemnického 3760, Trenčín, IČO: 30807484. - V.z.798/12
Z 7038/12 - Exekútorský úrad Považská Bystrica, súdny exekútor JUDr. Marcela Šujanová, EX 1776/2012
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, na pozemky
registra C-KN parcelné číslo 624/2, 624/3, 624/4, 624/7, 624/8, 624/12, 624/17, 624/18, 624/25 vo vlastníctve pod
B1 (BYVYSERV, a.s.) s podielom 777350/806400 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín,
Jilemnického 3760, Trenčín, IČO: 30807484. - V.z.806/12
Z 1428/13 - Exekútorský úrad Zvolen, súdny exekútor Mgr. Pavel Mika, EX 211/11 - Exekučný príkaz na zriadenie
exekučného záložného práva na pozemky CKN parc. č. 624/2, 624/3, 624/4, 624/7, 624/8, 624/12, 624/17, 624/18,
624/25, vo vlastníctve pod B1 (BYVYSERV, a.s.) s podielom 777350/806400 v prospech oprávneného Stavmont
Trenčín, spol. s r.o., IČO: 363 02 341, Jilemníckeho 37, Trenčín, v.z. 175/13.
Vyššie uvedené záložné právo neovplyvňuje hodnotu predmetu dražby podstatným spôsobom. V zmysle
ustanovenia §93 ods. 2) Zák. č. 7/2005 Z.z. speňažením majetku v dražbe zaniká a vydražiteľ nadobudne

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

104

Obchodný vestník 33/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.02.2017

ustanovenia §93 ods. 2) Zák. č. 7/2005 Z.z. speňažením majetku v dražbe zaniká a vydražiteľ nadobudne
predmet dražby nezaťažený právami a záväzkami z tohto záložného práva.
Vecné bremená:
Z 2648/13 - Vecné bremeno: právo užívania pozemku p.č.624/25 podľa § 23 zák.182/93 z.z.v prospech vlastníkov
bytov číslo: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 v
dome sč.1657, (byty na LV 4041), v.z. - 391/13
Nájomné práva viaznúce na Predmete dražby: nie sú známe
Najnižšie podanie:
35.100,00,00,-€
Minimálne prihodenie:
500,00,-€
Dražobná zábezpeka:
a) výška – 5.000,00,-€
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. účtu: 4019044554/7500 vedenom
v ČSOB, a.s. Pobočka Považská Bystrica, pod VS: IČO účastníka dražby ak ide
o podnikateľa, alebo rodné číslo ak ide o nepodnikateľa) , správa pre prijímateľa:
ZÁBEZPEKA, meno a priezvisko, resp. obchodné meno, najneskôr do otvorenia
dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom.
2. v hotovosti do pokladne dražobníka, najneskôr do otvorenia dražby.
3. vo forme bankovej záruky
Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:
1. originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený d
dražbe, ak to otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.
2. hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.
3. originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
Najneskôr do otvorenia dražby.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet
dražobníka č. 4019044554/7500 vedenom v ČSOB, a.s. pobočka Považská Bystrica a to do 15 dní odo dňa
skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby najneskôr však
do 5 pracovných dní.
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Obhliadka predmetu dražby: (dátum)
1.

01.03.2017 o 9:00 hod.

2.

09.03.2017 o 9:00 hod.

Miesto obhliadky
Pred predmetom dražby.
Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom
obhliadky na t. č. 042/ 4321722, 0905 733 944. Obhliadky je možné vykonať aj mimo termín stanovený v oznámení
o dražbe po predchádzajúcej dohode s p. Pavlom Loduhom. Bližšie informácie: 0905 733 944.
Adresa na zloženie dražobnej zábezpeky:
Slovenské právo, s.r.o., Partizánska 1131/51, 017 01 Považská Bystrica
Organizačné opatrenia:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom 527/2002 Z. z. o dobrovoľných
dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu
minimálne 15 minút pred jej začatím, z dôvodu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do
zoznamu účastníkov dražby. Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky
v zmysle § 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi :
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky v zmysle ustanovení tohto oznámenia,
b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z. o
dobrovoľných dražbách
c) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
d) ak ide právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený
konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako mesiac,
e) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – špeciálne splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v
mene zastúpeného na dražbe.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom
udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva
vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu spisuje notárska
zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice najneskôr do 5
dní.
Podmienky odovzdania predmetu dražby
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného
odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie
s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe
predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Meno, priezvisko a sídlo osvedčujúceho notára:
JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica.
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POUČENIE podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:
(§ 21 ods. 2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o
dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil
neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo
dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o
dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt
podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí
tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
(§ 21 ods. 3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému
úradu začatie súdneho konania.
(§ 21 ods. 4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(§ 21 ods. 5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu
príklepu.
(§ 21 ods. 6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.

V Považskej Bystrici, dňa 13.02.2017
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty

K003524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Hajasová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kalameny 29, 034 82 Kalameny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Feník
Sídlo správcu:
Predmestská 25, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K 14/2011 S1203
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1 K14/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Rozvrh výťažku všeobecnej podstaty
Por. č.

Zistená pohľadávka
Výška uspokojenia EUR
EUR
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava, 217,85
1,00
IČO: 00 151 700
V
Anton Hlavatý– HATY stavebná firma
21 928,12
Seč, Stredný Sliač 635/2 Liptovské Sliače
100,70
V
IČO:10863478
Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, Bratislava
25 909,58
118,98
IČO: 36 854 140
O
SR - Daňové riaditeľstvo SR BB, Daňový úrad Martin,
106,47
Námestie Andreja Hlinku 54, Ružomberok.
0,49
V
IČO: 00 634 816
Dôvera zdravotná poisťovňa,a.s., Einsteinova 25, Bratislava
popreté
IČO: 35 942 436
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
1 234,96
Údernícka 5, Bratislava
5,67
V
Názov veriteľa

01A01
02A01 až 02A02
03Č01 až 03Č02
04D01 až 04D02
05D01
06E01 až 06E04
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06E01 až 06E04 Údernícka 5, Bratislava
IČO: 35 815 256
Hajas Vladimír
07H01
Kalameny 29
Hermann cotton s.r.o.
08H01
Bystřička 48, ČR
IČO: 25 374 826
SR-Krajský súd v Bratislave,
09K01
Záhradnícka 10, Bratislava
IČO: 00 215 759
Obvodný úrad Ružomberok
10O01
Dončova 11, Ružomberok
IČO: 42 059 941
11P01
Polóny Miroslav
až
Konopnice 284,
11P02
Liptovská Teplá
Slovenská sporiteľňa, a.s.
12S01 až 12S02 Tomášikova 48, Bratislava
IČO: 00 151 653
Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21
13S01 až 13S08 814 99 Bratislava 1
IČO: 35 77 60 05
(pôvodne Sociálna poisťovňa Bratislava– postúpenie)
Stredoslovenská energetika, a.s.
14S01
Pri Rajčianke 859/4B, Žilina
až 14S03
IČO: 36 403 008
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17,
15V01 až 15V08 850 05 Bratislava,
IČO: 35 937 874
JUDr. Mgr. Vladimír Zachar
16Z01
súdny exekútor
až
Poľná 23/31, Ružomberok
16Z03
IČO: 36 136 255

V

Deň vydania: 16.02.2017
5,67

4 760,92
V

21,86

9 894,22
V

45,44

165,96
V

0,76

66,38
V

0,30

popreté
38 064,81

174,80

4 789,44 - V

21,99

200,83 - V

0,92

1 597,87 - V

7,34

späťvzatie

108 937,41

500,25

JUDr. František Feník, správca

K003525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EE Printing & Binding, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 47, 040 01 Košice-Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 186 115
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/16/2013 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/16/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Správca úpadcu v súlade s ust. § 96 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti 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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Deň vydania: 16.02.2017

Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
všeobecnej podstaty.
POUČENIE: Veriteľský výbor a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní
od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u
správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

K003526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Malá Beauty by Miruš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. 29.augusta 15/7, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 780 703
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/14/2016 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/14/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Miroslava Malá, nar. 07.10.1985, bytom Ul. 29. Augusta 15/7, 934 01
Levice, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Beauty by Miruš s miestom podnikania Ul. 29.
Augusta 15/7, 934 01 Levice, IČO: 47 780 703, týmto podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v z .n .p., oznamujem, že som po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, zapísal
dňa 13.02.2017 do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľov:
S poradovým číslom 15- REGIONPRESS,s.r.o., IČO 36 252 417, Študentská 2, Trnava v celkovej výške 252,38
Eur.
S poradovým číslom 16- SECAPITAL S.á.r.l., IČO: B108305, Rue de Laboratoire 9, Lucemburk, Luxembursko,
zástupca veriteľa: JUDr. Jiří Šmída, advokát, IČO: 01435400, Eliščino nábřeží 280/23, Hradec Králové, Česká
republika v celkovej výške 505,57 EUR
S poradovým číslom 17-37 – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 942 436, Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, zástupca veriteľa: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. – Mgr. Peter Katerinka, IČO: 35 942 436,
Cintorínska 5, 949 01 Nitra v celkovej výške 824,37 EUR ,
V Nových Zámkoch dňa 13.02.2017

Ing. Jozef Kulich správca

K003527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartovicová Irena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banka 0, 921 01 Banka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 25K/36/2016 S1746-54
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/36/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Daniel Poturnay, správca úpadcu: Irena Bartovicová, nar. 07.02.1959, obec Banka, týmto zverejňuje doplnenie
súpisových zložiek majetku úpadcu:
Súpis všeobecnej podstaty
1. Iná majetková hodnotaPopis: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKaR postihnutý
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac november 2016
Súpisová hodnota: 378,31 €
Deň zápisu súpisovej zložky majetku: 13.02.2017
Dôvod zápisu súpisovej zložky majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZKaR
2. Iná majetková hodnota
Popis: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKaR postihnutý výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou za mesiac december 2016
Súpisová hodnota: 411,82 €
Deň zápisu súpisovej zložky majetku: 13.02.2017
Dôvod zápisu súpisovej zložky majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZKaR

V Sládkovičove 13. februára 2017
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K003528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milica Danišíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Merašice 96, 920 61 Merašice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1974
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/37/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/37/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca úpadcu Milica Danišíková, nar. 28.03.1974, bytom 920
61 Merašice 96, v zmysle § 34 ods. 1 ZKR zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 31.03.2017 o 9:00 hod. na adrese
LUXE BIZNIS CENTRUM, 4. poschodie, Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava. Prezentácia účastníkov prebieha od
8:45 do 9:00 hod.
Program: 1. Otvorenie, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Rozhodovanie o výmene
správcu v zmysle § 36 ZKR, 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K003529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Holečka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kozárovce 247, 935 22 Kozárovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.9.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/5/2016 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/5/2016
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Druh podania: Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu oddelenej podstaty

Mgr. Marek Piršel - správca konkurznej podstaty úpadcu: Milan Holečka, nar. 11.09.1968, bytom 935 22 Kozárovce
č. 247 (ďalej len ,,Úpadca“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp.zn. 27K/5/2016,
týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 v spojení s ust. § 79 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňuje v Obchodnom vestníku vylúčenie
nasledovných súpisových zložiek majetku zo súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Československá
obchodná banka, a.s., IČO: 36 854 140, so sídlom: Michalská 18, 815 63 Bratislava, a to:

p.č. súpisová zložka

súpisová hodnota

Pozemok

1

druh pozemku:

orná pôda

výmera pozemku v (m2):

1 104

štát:

SR

obec:

Kozárovce

katastrálne územie:

Kozárovce

List vlastníctva č.:

884

parcelné číslo:

4866/3

spoluvlastnícky podiel

1/1

odhadovaná hodnota:

5 520,00 €

deň zápisu:

30.6.2016

dôvod zápisu:

§ 79 ods. 1 ZKR

označenie tretej osoby:

Együd Ján, nar. 10.07.1958 a Mária Együdová, nar. 15.10.1957. bytom obaja Kozárovce 833

Pozemok
druh pozemku:

zastavané plochy a nádvoria

výmera pozemku v (m2):

496

štát:

SR

obec:

Kozárovce

katastrálne územie:

Kozárovce
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List vlastníctva č.:

884

parcelné číslo:

4866/4

spoluvlastnícky podiel

1/1

odhadovaná hodnota:

12 400,00 €

deň zápisu:

30.6.2016

dôvod zápisu:

§ 79 ods. 1 ZKR

označenie tretej osoby:

Együd Ján, nar. 10.07.1958 a Mária Együdová, nar. 15.10.1957. bytom obaja Kozárovce 833

Pozemok

3

druh pozemku:

ostatné plochy

výmera pozemku v (m2):

23

štát:

SR

obec:

Kozárovce

katastrálne územie:

Kozárovce

List vlastníctva č.:

884

parcelné číslo:

4866/5

spoluvlastnícky podiel

1/1

odhadovaná hodnota:

575,00 €

deň zápisu:

30.6.2016

dôvod zápisu:

§ 79 ods. 1 ZKR

označenie tretej osoby:

Együd Ján, nar. 10.07.1958 a Mária Együdová, nar. 15.10.1957. bytom obaja Kozárovce 833

Pozemok

4

druh pozemku:

zastavané plochy a nádvoria

výmera pozemku v (m2):

147

štát:

SR

obec:

Kozárovce

katastrálne územie:

Kozárovce

List vlastníctva č.:

884

parcelné číslo:

4866/6

spoluvlastnícky podiel

1/1

odhadovaná hodnota:

3 675,00 €

deň zápisu:

30.6.2016

dôvod zápisu:

§ 79 ods. 1 ZKR

označenie tretej osoby:

Együd Ján, nar. 10.07.1958 a Mária Együdová, nar. 15.10.1957. bytom obaja Kozárovce 833

Stavba

5

popis stavby:

rodinný dom

štát:

SR

obec:

Kozárovce

ulica:

v obci nie sú ulice

katastrálne územie:

Kozárovce

List vlastníctva č.:

884

súpisné číslo:

833

parcelné číslo:

4866/6

spoluvlastnícky podiel

1/1

odhadovaná hodnota:

26 317,63 €

deň zápisu:

30.6.2016

dôvod zápisu:

§ 79 ods. 1 ZKR
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Együd Ján, nar. 10.07.1958 a Mária Együdová, nar. 15.10.1957. bytom obaja Kozárovce 833

Deň a dôvod vylúčenia súpisových zložiek č. 1 – 5 zo súpisu oddelenej podstaty: 13.02.2017. Zánik
pohľadávky zabezpečeného veriteľa v zmysle ust. § 27 ods. 1 písm. g) ZKR.

Mgr. Marek Piršel - správca

K003530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ivan Kvasna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 22, 9756 11 Selce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/7/2014 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/7/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty úpadcu: Ing. Ivan Kvasna, nar. 06.01.1959, trvale bytom Potočná 22, 9756 11 Selce sa
dopĺňa o nové súpisové zložky majetku nasledovne:
3.
Iná majetková hodnota:
Popis: zrážky zo mzdy za mesiac 07/2015
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 228,91 EUR
4.
Iná majetková hodnota:
Popis: zrážky zo mzdy za mesiac 08/2015
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 234,81 EUR
5.
Iná majetková hodnota:
Popis: zrážky zo mzdy za mesiac 09/2015
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 236,20 EUR
6.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Iná majetková hodnota:
Popis: zrážky zo mzdy za mesiac 10/2015
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 237,48 EUR
7.
Iná majetková hodnota:
Popis: zrážky zo mzdy za mesiac 11/2015
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 217,55 EUR
8.
Iná majetková hodnota:
Popis: zrážky zo mzdy za mesiac 12/2015
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 227,70 EUR
9.
Iná majetková hodnota:
Popis: zrážky zo mzdy za mesiac 01/2016
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 269,03 EUR
10.
Iná majetková hodnota:
Popis: zrážky zo mzdy za mesiac 02/2016
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 171,45 EUR
11.
Iná majetková hodnota:
Popis: zrážky zo mzdy za mesiac 03/2016
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 209,82 EUR
12.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Iná majetková hodnota:
Popis: zrážky zo mzdy za mesiac 04/2016
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 172,87 EUR
13.
Iná majetková hodnota:
Popis: zrážky zo mzdy za mesiac 05/2016
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 173,00 EUR
14.
Iná majetková hodnota:
Popis: zrážky zo mzdy za mesiac 06/2016
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 208,95 EUR
15.
Iná majetková hodnota:
Popis: zrážky zo mzdy za mesiac 07/2016
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 190,47 EUR
16.
Iná majetková hodnota:
Popis: zrážky zo mzdy za mesiac 08/2016
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 185,65 EUR
17.
Iná majetková hodnota:
Popis: zrážky zo mzdy za mesiac 09/2016
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 185,53 EUR
18.
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Iná majetková hodnota:
Popis: zrážky zo mzdy za mesiac 10/2016
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 338,76 EUR
19.
Iná majetková hodnota:
Popis: zrážky zo mzdy za mesiac 11/2016
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 155,97 EUR
20.
Iná majetková hodnota:
Popis: zrážky zo mzdy za mesiac 12/2016
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 262,63 EUR
21.
Iná majetková hodnota:
Popis: zrážky zo mzdy za mesiac 01/2017
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 203,56 EUR

K003531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
zorganizovanej v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) s primeraným použitím
ustanovení zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách a o doplnení Zákona Slovenskej národnej rady č.
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ustanovení zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách a o doplnení Zákona Slovenskej národnej rady č.
323/1992 Zb. o notárov a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, JUDr. Alojz Žitník,
správca úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO 36 302 341 na základe záväzného
pokynu príslušného orgánu – ČSOB, a.s. zo dňa 7. decembra 2016 oznamujem dražbu nehnuteľného majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku pod číslom OV č. 154/2015 dňa 12.
augusta 2015, a to pod por. číslom 12/ - 29/, a to za nasledovných podmienok:
Označenie dražobníka:
Slovenské právo, s.r.o., Partizánska 1131/51, 017 01 Považská Bystrica, zastúpený Pavel Loduha - konateľ, IČO
36 318 221, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 12645
Navrhovateľ dražby:
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO 36 302 341, sídlo
správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Presnú špecifikáciu a opis na základe znaleckého posudku záujemca získa v kancelárii správcu Moyzesova
816/100, 017 01 Považská Bystrica po vopred telefonicky dohodnutom termíne alebo na tel. č. 042/426 17 44, 45.
Podmienka vstupu pre verejnosť:
vstupné vo výške 3 € /osoba
Miesto konania dražby:
Salónik hotela ŠTUDENT, nachádzajúci sa v sídle dražobníka, Partizánska 1131/51, 017 01 Pov. Bystrica
Dátum a čas konania dražby:
16.03.2017 o 9.30 hod
Kolo dražby: prvé
Označenie predmetu dražby:

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 3965, nachádzajúca sa v okrese Trenčín, obec Trenčín, katastrálne územie
Kubrá:
- pozemok parcely č. KN-C 624/31 - ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 486 m2,
- pozemok parcely č. KN-C 624/30- ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 52 m2,
V podiele 732500/806400.
Dražobník bude dražiť nehnuteľnosti spoločne ako celok, ako sú uvedené na predmetnom liste vlastníctva.
Opis a stav predmetu:
Pozemky sa nachádzajú na sídlisku Sihoť 5 v k. ú. Kubrá v krajskom meste Trenčín. Pozemky sú začlenené
v súvislej obytnej zástavbe na severo východe od centra mesta. Vzdialenosť od centra je cca 2,5 km. V tesnom
okolí sa nachádza zastávka MHD, v širšom okolí sa nachádza nákupné stredisko, základná a materská škola, zimný
štadión ap. Pozemky sú situované v tichej oblasti mimo hlavných miestnych komunikácií. Obytné domy ktoré sú
situované na hodnotených pozemkoch majú osem nadzemných podlaží a jedno technické. V okolí objektov sú
vytvorené parkovacie miesta. Popri hodnotených pozemkoch je vedená mestská autobusová doprava. Od centra
krajského mesta Trenčín je sídlisko vzdialené približne 2,5 km a dopravné spojenie je autobusovou dopravou,
osobnou. Lokalita má cenovo dobrú úroveň, z pomedzi všetkých zón je najprijateľnejšou čo spôsobuje, že je
predajnosť aj v súčasnosti dobrá. Z pohľadu zasieťovania sídliska sú inžinierske siete kompletné aj s káblovou
televíziou. Pozemky v okolí sú rovinaté, kompletne zastavané obytnou a občianskou zástavbou. Bonusom je aj
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televíziou. Pozemky v okolí sú rovinaté, kompletne zastavané obytnou a občianskou zástavbou. Bonusom je aj
skutočnosť, že zóna je rozvojová, rýchlo dostupná, rovnako prepojenie do centra je priame. Pravdepodobnosť
výstavby je v rámci územného plánu.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Cena predmetu dražby bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 7/2016 vypracovaným znalcom Ing.
Jaroslav Fecko pre nehnuteľnosti vedené na LV č. 3965, nachádzajúce sa v okrese Trenčín, obec Trenčín,
katastrálne územie Kubrá:
- pozemok parcely č. KN-C 624/31 - ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 486 m2,
- pozemok parcely č. KN-C 624/30- ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 52 m2,
v podiele 732500/806400.
Všeobecná cena zaokrúhlene 35.800,00,– EUR.
Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby:
Predkúpne práva: Nie sú známe.
ZÁLOŽNÉ PRÁVA:
Z 1721/12 - Exekútorský úrad Zvolen, súdny exekútor Mgr.Pavel Mika, EX 211/11-212, Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť: na pozemky registra C KN parc.č. 624/5, 624/30, 624/31
na podiel 732500/806400 vlastníka pod B: 36 (BYVYSERV, a.s.) v prospech oprávneného STAVMONT Trenčín,
spol. s r.o., Jilemnického 37, Trenčín, IČO: 36 293 121, v.z. 220/12
Z 7036/12 - Exekútorský úrad Považská Bystrica, súdny exekútor JUDr. Marcela Šujanová, EX 712/2012 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, na pozemky
registra C-KN parcelné číslo 624/5, 624/30, 624/31 vo vlastníctve pod B 36 (BYVYSERV, a.s.) s podielom
732500/806400 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín, Jilemnického 3760, Trenčín, IČO:
30807484. - V.z.797/12
Z 7037/12 - Exekútorský úrad Považská Bystrica, súdny exekútor JUDr. Marcela Šujanová, EX 1302/2012 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, na pozemky
registra C-KN parcelné číslo 624/5, 624/30, 624/31 vo vlastníctve pod B 36 (BYVYSERV, a.s.) s podielom
732500/806400 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín, Jilemnického 3760, Trenčín, IČO:
30807484. - V.z.798/12
Z 1428/13 - Exekútorský úrad Zvolen, súdny exekútor Mgr. Pavel Mika, EX 211/11 - Exekučný príkaz na zriadenie
exekučného záložného práva na pozemky CKN parc. č. 624/5, 624/30, 624/31, vo vlastníctve pod B36
(BYVYSERV, a.s.) s podielom 732500/806400 v prospech oprávneného Stavmont Trenčín, spol. s r.o., IČO: 363 02
341, Jilemníckeho 37, Trenčín, v.z. 175/13
Vyššie uvedené záložné právo neovplyvňuje hodnotu predmetu dražby podstatným spôsobom. V zmysle
ustanovenia §93 ods. 2) Zák. č. 7/2005 Z.z. speňažením majetku v dražbe zaniká a vydražiteľ nadobudne
predmet dražby nezaťažený právami a záväzkami z tohto záložného práva.
Vecné bremená:
V 4705/09 - vecné bremeno: právo užívania pozemku parc.č.624/31 v zmysle § 23 ods. 5 zák.č. 182/93 Z.z., v
prospech vlastníkov bytov č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 v bytovom dome súp.č.1658 (LV 4144) - vz.1573/09.
Nájomné práva viaznúce na Predmete dražby: nie sú známe
Najnižšie podanie:
35.800,00,00,-€
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Minimálne prihodenie:
500,00,-€
Dražobná zábezpeka:
a) výška – 5.000,00,-€
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. účtu: 4019044554/7500 vedenom v ČSOB, a.s. Pobočka Považská
Bystrica, pod VS: IČO účastníka dražby ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo ak ide o nepodnikateľa) , správa pre
prijímateľa: ZÁBEZPEKA, meno a priezvisko, resp. obchodné meno, najneskôr do otvorenia dražby
s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom.
2. v hotovosti do pokladne dražobníka, najneskôr do otvorenia dražby.
3. vo forme bankovej záruky
Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:
1. originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený d
dražbe, ak to otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.
2. hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.
3. originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
Najneskôr do otvorenia dražby.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet
dražobníka č. 4019044554/7500 vedenom v ČSOB, a.s. pobočka Považská Bystrica a to do 15 dní odo dňa
skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby najneskôr však
do 5 pracovných dní.
Obhliadka predmetu dražby: (dátum)
1.

01.03.2017 o 9:00 hod.

2.

09.03.2017 o 9:00 hod.

Miesto obhliadky
Pred predmetom dražby.
Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom
obhliadky na t. č. 042/ 4321722, 0905 733 944. Obhliadky je možné vykonať aj mimo termín stanovený v oznámení
o dražbe po predchádzajúcej dohode s p. Pavlom Loduhom. Bližšie informácie: 0905 733 944.
Adresa na zloženie dražobnej zábezpeky:
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Slovenské právo, s.r.o., Partizánska 1131/51, 017 01 Považská Bystrica
Organizačné opatrenia:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom 527/2002 Z. z. o dobrovoľných
dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu
minimálne 15 minút pred jej začatím, z dôvodu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do
zoznamu účastníkov dražby. Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky
v zmysle § 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi :
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky v zmysle ustanovení tohto oznámenia,
b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z. o
dobrovoľných dražbách
c) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
d) ak ide právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený
konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako mesiac,
e) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – špeciálne splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v
mene zastúpeného na dražbe.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom
udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva
vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu spisuje notárska
zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice najneskôr do 5
dní.
Podmienky odovzdania predmetu dražby
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného
odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie
s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe
predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Meno, priezvisko a sídlo osvedčujúceho notára:
JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica.
POUČENIE podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:
(§ 21 ods. 2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o
dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil
neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo
dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o
dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt
podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí
tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
(§ 21 ods. 3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému
úradu začatie súdneho konania.
(§ 21 ods. 4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
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(§ 21 ods. 4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(§ 21 ods. 5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu
príklepu.
(§ 21 ods. 6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.

V Považskej Bystrici, dňa 13.02.2017
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty

K003532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisza Őszi-LIFE SPORT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 23, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 809 212
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/19/2015 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/19/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Denisza Őszi, nar. 1.12.1978, bytom Priemyselná 23, 945 01 Komárno,
podnikajúca pod menom Denisza Őszi- LIFE SPORT s miestom podnikania Platanová Alej, 2452/22, 94501
Komárno, IČO: 44 809 212, týmto podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v z .n .p.,
oznamujem, že som po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, zapísal dňa 13.02.2017 do zoznamu
pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa:
S poradovým číslom 94- Lukáš Kočnar – PRO-FACTOR, IČO 34 792 937, Františkánska 4, Trnava v celkovej výške
933,71 Eur.

V Nových Zámkoch dňa 13.02.2017
Ing. Jozef Kulich správca

K003533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Lašut
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 6330/30, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/11/2013 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/11/2013
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Súpis všeobecnej podstaty:
1.
Iná majetková hodnota:
Popis: finančná hotovosť
Právny titul: finančná hotovosť deklarovaná úpadcom v zozname majetku
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.700,- EUR

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca

K003534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
zorganizovanej v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) s primeraným použitím
ustanovení zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách a o doplnení Zákona Slovenskej národnej rady č.
323/1992 Zb. o notárov a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, JUDr. Alojz Žitník,
správca úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO 36 302 341 na základe záväzného
pokynu príslušného orgánu – ČSOB, a.s. zo dňa 7. decembra 2016 oznamujem dražbu nehnuteľného majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku pod číslom OV č. 154/2015 dňa 12.
augusta 2015, a to pod por. číslom 12/ - 29/, a to za nasledovných podmienok:
Označenie dražobníka:
Slovenské právo, s.r.o., Partizánska 1131/51, 017 01 Považská Bystrica, zastúpený Pavel Loduha - konateľ, IČO
36 318 221, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 12645
Navrhovateľ dražby:
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO 36 302 341, sídlo
správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Presnú špecifikáciu a opis na základe znaleckého posudku záujemca získa v kancelárii správcu Moyzesova
816/100, 017 01 Považská Bystrica po vopred telefonicky dohodnutom termíne alebo na tel. č. 042/426 17 44, 45.
Podmienka vstupu pre verejnosť:
vstupné vo výške 3 € /osoba
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Miesto konania dražby:
Salónik hotela ŠTUDENT, nachádzajúci sa v sídle dražobníka, Partizánska 1131/51, 017 01 Pov. Bystrica
Dátum a čas konania dražby:
16.03.2017 o 10.00 hod
Kolo dražby: prvé
Označenie predmetu dražby:

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 3944, nachádzajúca sa v okrese Trenčín, obec Trenčín, katastrálne územie
Kubrá:
- pozemok parcely č. KN-C 624/29 - ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 469 m2,
- pozemok parcely č. KN-C 624/28- ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 49 m2,
v podiele 252065/268800
Dražobník bude dražiť nehnuteľnosti spoločne ako celok, ako sú uvedené na predmetnom liste vlastníctva.
Opis a stav predmetu:
Pozemky sa nachádzajú na sídlisku Sihoť 5 v k. ú. Kubrá v krajskom meste Trenčín. Pozemky sú začlenené
v súvislej obytnej zástavbe na severo východe od centra mesta. Vzdialenosť od centra je cca 2,5 km. V tesnom
okolí sa nachádza zastávka MHD, v širšom okolí sa nachádza nákupné stredisko, základná a materská škola, zimný
štadión ap. Pozemky sú situované v tichej oblasti mimo hlavných miestnych komunikácií. Obytné domy ktoré sú
situované na hodnotených pozemkoch majú osem nadzemných podlaží a jedno technické. V okolí objektov sú
vytvorené parkovacie miesta. Popri hodnotených pozemkoch je vedená mestská autobusová doprava. Od centra
krajského mesta Trenčín je sídlisko vzdialené približne 2,5 km a dopravné spojenie je autobusovou dopravou,
osobnou. Lokalita má cenovo dobrú úroveň, z pomedzi všetkých zón je najprijateľnejšou čo spôsobuje, že je
predajnosť aj v súčasnosti dobrá. Z pohľadu zasieťovania sídliska sú inžinierske siete kompletné aj s káblovou
televíziou. Pozemky v okolí sú rovinaté, kompletne zastavané obytnou a občianskou zástavbou. Bonusom je aj
skutočnosť, že zóna je rozvojová, rýchlo dostupná, rovnako prepojenie do centra je priame. Pravdepodobnosť
výstavby je v rámci územného plánu.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Cena predmetu dražby bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 7/2016 vypracovaným znalcom Ing.
Jaroslav Fecko pre nehnuteľnosti vedené na LV č. 3944, nachádzajúce sa v okrese Trenčín, obec Trenčín,
katastrálne územie Kubrá:
- pozemok parcely č. KN-C 624/29 - ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 469 m2,
- pozemok parcely č. KN-C 624/28- ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 49 m2,
v podiele 252065/268800
Všeobecná cena zaokrúhlene 35.600,00,– EUR.
Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby:
Predkúpne práva: Nie sú známe.
ZÁLOŽNÉ PRÁVA:
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Z 1721/12 Exekútorský úrad Zvolen, súdny exekútor Mgr.Pavel Mika, EX 211/11-212, Exekučný príkaz na zriadenie
exekučného záložného práva na nehnuteľnosť: na pozemky registra C KN parc.č. 624/6, 624/28, 624/29 na podiel
252065/268800 vlastníka pod B: 31 (BYVYSERV, a.s.) v prospech oprávneného STAVMONT Trenčín, spol. s r.o.,
Jilemnického 37, Trenčín, IČO: 36 293 121, v.z. 220/12
Z 7036/12 - Exekútorský úrad Považská Bystrica, súdny exekútor JUDr. Marcela Šujanová, EX 712/2012 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, na pozemky
registra C-KN parcelné číslo 624/6, 624/28, 624/29 vo vlastníctve pod B 31 (BYVYSERV, a.s.) s podielom
252065/268800 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín, Jilemnického 3760, Trenčín, IČO:
30807484. - V.z.797/12
Z 7037/12 - Exekútorský úrad Považská Bystrica, súdny exekútor JUDr. Marcela Šujanová, EX 1302/2012 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, na pozemky
registra C-KN parcelné číslo 624/6, 624/28, 624/29 vo vlastníctve pod B 31 (BYVYSERV, a.s.) s podielom
252065/268800 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín, Jilemnického 3760, Trenčín, IČO:
30807484. - V.z.798/12
Z 1428/13 - Exekútorský úrad Zvolen, súdny exekútor Mgr. Pavel Mika, EX 211/11 - Exekučný príkaz na zriadenie
exekučného záložného práva na pozemky CKN parc. č. 624/6, 624/28, 624/29, vo vlastníctve pod B31
(BYVYSERV, a.s.) s podielom 252065/268800 v prospech oprávneného Stavmont Trenčín, spol. s r.o., IČO: 363 02
341, Jilemníckeho 37, Trenčín, v.z. 175/13
Vyššie uvedené záložné právo neovplyvňuje hodnotu predmetu dražby podstatným spôsobom. V zmysle
ustanovenia §93 ods. 2) Zák. č. 7/2005 Z.z. speňažením majetku v dražbe zaniká a vydražiteľ nadobudne
predmet dražby nezaťažený právami a záväzkami z tohto záložného práva.
Vecné bremená:
V 4871/11 Vecné bremeno na pozemok registra C KN s parcelným číslom 624/29 podľa § 23 ods. 5 Z.č. 182/93 Z.z.
pre vl. bytu č. 19 v bytovom dome s.č. 1659 ( LV č. 4032). Vz. 852/11
Z 1384/13 Vecné bremeno na pozemok registra C KN s parcelným číslom 624/29 podľa § 23 ods. 5 Z.č. 182/93 Z.z.
pre
vl.
bytu
č.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,4
2 , v bytovom dome s.č. 1659 ( LV č. 4032). Vz. 231/13.
Nájomné práva viaznúce na Predmete dražby: nie sú známe
Najnižšie podanie:
35.600,00,00,-€
Minimálne prihodenie:
500,00,-€
Dražobná zábezpeka:
a) výška – 5.000,00,-€
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. účtu: 4019044554/7500 vedenom v ČSOB, a.s. Pobočka Považská
Bystrica, pod VS: IČO účastníka dražby ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo ak ide o nepodnikateľa) , správa pre
prijímateľa: ZÁBEZPEKA, meno a priezvisko, resp. obchodné meno, najneskôr do otvorenia dražby
s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom.
2. v hotovosti do pokladne dražobníka, najneskôr do otvorenia dražby.
3. vo forme bankovej záruky
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Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:
1. originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený d
dražbe, ak to otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.
2. hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.
3. originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
Najneskôr do otvorenia dražby.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet
dražobníka č. 4019044554/7500 vedenom v ČSOB, a.s. pobočka Považská Bystrica a to do 15 dní odo dňa
skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby najneskôr však
do 5 pracovných dní.
Obhliadka predmetu dražby: (dátum)
1.

01.03.2017 o 9:00 hod.

2.

09.03.2017 o 9:00 hod.

Miesto obhliadky
Pred predmetom dražby.
Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom
obhliadky na t. č. 042/ 4321722, 0905 733 944. Obhliadky je možné vykonať aj mimo termín stanovený v oznámení
o dražbe po predchádzajúcej dohode s p. Pavlom Loduhom. Bližšie informácie: 0905 733 944.
Adresa na zloženie dražobnej zábezpeky:
Slovenské právo, s.r.o., Partizánska 1131/51, 017 01 Považská Bystrica
Organizačné opatrenia:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom 527/2002 Z. z. o dobrovoľných
dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu
minimálne 15 minút pred jej začatím, z dôvodu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do
zoznamu účastníkov dražby. Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky
v zmysle § 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi :
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky v zmysle ustanovení tohto oznámenia,
b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z. o
dobrovoľných dražbách
c) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
d) ak ide právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený
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d) ak ide právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený
konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako mesiac,
e) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – špeciálne splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v
mene zastúpeného na dražbe.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom
udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva
vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu spisuje notárska
zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice najneskôr do 5
dní.
Podmienky odovzdania predmetu dražby
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného
odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie
s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe
predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Meno, priezvisko a sídlo osvedčujúceho notára:
JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica.
POUČENIE podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:
(§ 21 ods. 2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o
dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil
neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo
dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o
dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt
podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí
tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
(§ 21 ods. 3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému
úradu začatie súdneho konania.
(§ 21 ods. 4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(§ 21 ods. 5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu
príklepu.
(§ 21 ods. 6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.

V Považskej Bystrici, dňa 13.02.2017
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty
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K003535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Lašut
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 6330/30, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/11/2013 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 11/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku
2.
Iná majetková hodnota:
Popis: zrážky zo mzdy za mesiac 07/2015
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 46,76 EUR
3.
Iná majetková hodnota:
Popis: zrážky zo mzdy za mesiac 08/2015
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 9,92 EUR
4.
Iná majetková hodnota:
Popis: zrážky zo mzdy za mesiac 10/2015
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 46,76 EUR
5.
Iná majetková hodnota:
Popis: zrážky zo mzdy za mesiac 11/2015
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 43,31 EUR
6.
Iná majetková hodnota:
Popis: zrážky zo mzdy za mesiac 12/2015
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Mena: EUR
Súpisová hodnota: 46,64 EUR
7.
Iná majetková hodnota:
Popis: zrážky zo mzdy za mesiac 01/2016
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 43,31 EUR
8.
Iná majetková hodnota:
Popis: zrážky zo mzdy za mesiac 02/2016
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 43,41 EUR
9.
Iná majetková hodnota:
Popis: zrážky zo mzdy za mesiac 03/2016
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 43,31 EUR
10.
Iná majetková hodnota:
Popis: zrážky zo mzdy za mesiac 04/2016
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 43,31 EUR
11.
Iná majetková hodnota:
Popis: zrážky zo mzdy za mesiac 05/2016
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 43,31 EUR
12.
Iná majetková hodnota:
Popis: zrážky zo mzdy za mesiac 06/2016
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Mena: EUR
Súpisová hodnota: 43,31 EUR
13.
Iná majetková hodnota:
Popis: zrážky zo mzdy za mesiac 07/2016
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 42,19 EUR
14.
Iná majetková hodnota:
Popis: zrážky zo mzdy za mesiac 08/2016
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 45,88 EUR
15.
Iná majetková hodnota:
Popis: zrážky zo mzdy za mesiac 09/2016
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 43,38 EUR
16.
Iná majetková hodnota:
Popis: zrážky zo mzdy za mesiac 10/2016
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 43,31 EUR
17.
Iná majetková hodnota:
Popis: zrážky zo mzdy za mesiac 11/2016
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 43,31 EUR
18.
Iná majetková hodnota:
Popis: zrážky zo mzdy za mesiac 12/2016
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Mena: EUR
Súpisová hodnota: 43,37 EUR
19.
Iná majetková hodnota:
Popis: zrážky zo mzdy za mesiac 01/2017
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 49,15 EUR

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca

K003536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
zorganizovanej v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) s primeraným použitím
ustanovení zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách a o doplnení Zákona Slovenskej národnej rady č.
323/1992 Zb. o notárov a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, JUDr. Alojz Žitník,
správca úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO 36 302 341 na základe záväzného
pokynu príslušného orgánu – ČSOB, a.s. zo dňa 7. decembra 2016 oznamujem dražbu nehnuteľného majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku pod číslom OV č. 154/2015 dňa 12.
augusta 2015, a to pod por. číslom 12/ - 29/, a to za nasledovných podmienok:
Označenie dražobníka:
Slovenské právo, s.r.o., Partizánska 1131/51, 017 01 Považská Bystrica, zastúpený Pavel Loduha - konateľ, IČO
36 318 221, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 12645
Navrhovateľ dražby:
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO 36 302 341, sídlo
správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Presnú špecifikáciu a opis na základe znaleckého posudku záujemca získa v kancelárii správcu Moyzesova
816/100, 017 01 Považská Bystrica po vopred telefonicky dohodnutom termíne alebo na tel. č. 042/426 17 44, 45.
Podmienka vstupu pre verejnosť:
vstupné vo výške 3 € /osoba
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Miesto konania dražby:
Salónik hotela ŠTUDENT, nachádzajúci sa v sídle dražobníka, Partizánska 1131/51, 017 01 Pov. Bystrica
Dátum a čas konania dražby:
16.03.2017 o 10.30 hod
Kolo dražby: prvé
Označenie predmetu dražby:
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 3868, nachádzajúca sa v okrese Trenčín, obec Trenčín, katastrálne územie
Kubrá:
- pozemok parcely č. KN-C 624/12 - ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 436 m2,
- pozemok parcely č. KN-C 624/7- ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 53 m2,
v podiele 777350/806400.
Dražobník bude dražiť nehnuteľnosti spoločne ako celok, ako sú uvedené na predmetnom liste vlastníctva.
Opis a stav predmetu:
Pozemky sa nachádzajú na sídlisku Sihoť 5 v k. ú. Kubrá v krajskom meste Trenčín. Pozemky sú začlenené
v súvislej obytnej zástavbe na severo východe od centra mesta. Vzdialenosť od centra je cca 2,5 km. V tesnom
okolí sa nachádza zastávka MHD, v širšom okolí sa nachádza nákupné stredisko, základná a materská škola, zimný
štadión ap. Pozemky sú situované v tichej oblasti mimo hlavných miestnych komunikácií. Obytné domy ktoré sú
situované na hodnotených pozemkoch majú osem nadzemných podlaží a jedno technické. V okolí objektov sú
vytvorené parkovacie miesta. Popri hodnotených pozemkoch je vedená mestská autobusová doprava. Od centra
krajského mesta Trenčín je sídlisko vzdialené približne 2,5 km a dopravné spojenie je autobusovou dopravou,
osobnou. Lokalita má cenovo dobrú úroveň, z pomedzi všetkých zón je najprijateľnejšou čo spôsobuje, že je
predajnosť aj v súčasnosti dobrá. Z pohľadu zasieťovania sídliska sú inžinierske siete kompletné aj s káblovou
televíziou. Pozemky v okolí sú rovinaté, kompletne zastavané obytnou a občianskou zástavbou. Bonusom je aj
skutočnosť, že zóna je rozvojová, rýchlo dostupná, rovnako prepojenie do centra je priame. Pravdepodobnosť
výstavby je v rámci územného plánu.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Cena predmetu dražby bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 7/2016 vypracovaným znalcom Ing.
Jaroslav Fecko pre nehnuteľnosti vedené na LV č. 3868, nachádzajúce sa v okrese Trenčín, obec Trenčín,
katastrálne územie Kubrá:
- pozemok parcely č. KN-C 624/12 - ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 436 m2,
- pozemok parcely č. KN-C 624/7- ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 53 m2,
v podiele 777350/806400.
Všeobecná cena zaokrúhlene 34.500,00,– EUR.
Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby:
Predkúpne práva: Nie sú známe.
ZÁLOŽNÉ PRÁVA:
Z 1721/12 Exekútorský úrad Zvolen, súdny exekútor Mgr.Pavel Mika, EX 211/11-212, Exekučný príkaz na zriadenie
exekučného záložného práva na nehnuteľnosť: na pozemky registra C KN parc.č. 624/2, 624/3, 624/4, 624/7, 624/8,
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exekučného záložného práva na nehnuteľnosť: na pozemky registra C KN parc.č. 624/2, 624/3, 624/4, 624/7, 624/8,
624/12, 624/17, 624/18, 624/25 na podiel 777350/806400 vlastníka pod B: 1 (BYVYSERV, a.s.) v prospech
oprávneného STAVMONT Trenčín, spol. s r.o., Jilemnického 37, Trenčín, IČO: 36 293 121, v.z. 220/12
Z 7036/12 - Exekútorský úrad Považská Bystrica, súdny exekútor JUDr. Marcela Šujanová, EX 712/2012 Exekučný
príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, na pozemky registra C-KN
parcelné číslo 624/2, 624/3, 624/4, 624/7, 624/8, 624/12, 624/17, 624/18, 624/25 vo vlastníctve pod B1
(BYVYSERV, a.s.) s podielom 777350/806400 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín,
Jilemnického 3760, Trenčín, IČO: 30807484. - V.z.797/12
Z 7037/12 - Exekútorský úrad Považská Bystrica, súdny exekútor JUDr. Marcela Šujanová, EX 1302/2012
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, na pozemky
registra C-KN parcelné číslo 624/2, 624/3, 624/4, 624/7, 624/8, 624/12, 624/17, 624/18, 624/25 vo vlastníctve pod
B1 (BYVYSERV, a.s.) s podielom 777350/806400 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín,
Jilemnického 3760, Trenčín, IČO: 30807484. - V.z.798/12
Z 7038/12 - Exekútorský úrad Považská Bystrica, súdny exekútor JUDr. Marcela Šujanová, EX 1776/2012
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, na pozemky
registra C-KN parcelné číslo 624/2, 624/3, 624/4, 624/7, 624/8, 624/12, 624/17, 624/18, 624/25 vo vlastníctve pod
B1 (BYVYSERV, a.s.) s podielom 777350/806400 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín,
Jilemnického 3760, Trenčín, IČO: 30807484. - V.z.806/12
Z 1428/13 - Exekútorský úrad Zvolen, súdny exekútor Mgr. Pavel Mika, EX 211/11 - Exekučný príkaz na zriadenie
exekučného záložného práva na pozemky CKN parc. č. 624/2, 624/3, 624/4, 624/7, 624/8, 624/12, 624/17, 624/18,
624/25, vo vlastníctve pod B1 (BYVYSERV, a.s.) s podielom 777350/806400 v prospech oprávneného Stavmont
Trenčín, spol. s r.o., IČO: 363 02 341, Jilemníckeho 37, Trenčín, v.z. 175/13
Vyššie uvedené záložné právo neovplyvňuje hodnotu predmetu dražby podstatným spôsobom. V zmysle
ustanovenia §93 ods. 2) Zák. č. 7/2005 Z.z. speňažením majetku v dražbe zaniká a vydražiteľ nadobudne
predmet dražby nezaťažený právami a záväzkami z tohto záložného práva.
Vecné bremená:
V 4611/06- Vecné bremeno: právo užívania pozemku p. č. 624/12 podľa §23 zák. 182/93 z. z. v prospech vlastníkov
bytov
číslo:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,4
1,42,43,44,45, v dome s. č. 1656/LV 3941/-747/06
Nájomné práva viaznúce na Predmete dražby: nie sú známe
Najnižšie podanie:
34.500,00,00,-€
Minimálne prihodenie:
500,00,-€
Dražobná zábezpeka:
a) výška – 5.000,00,-€
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. účtu: 4019044554/7500 vedenom v ČSOB, a.s. Pobočka Považská
Bystrica, pod VS: IČO účastníka dražby ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo ak ide o nepodnikateľa) , správa pre
prijímateľa: ZÁBEZPEKA, meno a priezvisko, resp. obchodné meno, najneskôr do otvorenia dražby
s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom.
2. v hotovosti do pokladne dražobníka, najneskôr do otvorenia dražby.
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3. vo forme bankovej záruky
Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:
1. originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený d
dražbe, ak to otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.
2. hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.
3. originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
Najneskôr do otvorenia dražby.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet
dražobníka č. 4019044554/7500 vedenom v ČSOB, a.s. pobočka Považská Bystrica a to do 15 dní odo dňa
skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby najneskôr však
do 5 pracovných dní.
Obhliadka predmetu dražby: (dátum)
1.

01.03.2017 o 9:00 hod.

2.

09.03.2017 o 9:00 hod.

Miesto obhliadky
Pred predmetom dražby.
Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom
obhliadky na t. č. 042/ 4321722, 0905 733 944. Obhliadky je možné vykonať aj mimo termín stanovený v oznámení
o dražbe po predchádzajúcej dohode s p. Pavlom Loduhom. Bližšie informácie: 0905 733 944.
Adresa na zloženie dražobnej zábezpeky:
Slovenské právo, s.r.o., Partizánska 1131/51, 017 01 Považská Bystrica
Organizačné opatrenia:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom 527/2002 Z. z. o dobrovoľných
dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu
minimálne 15 minút pred jej začatím, z dôvodu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do
zoznamu účastníkov dražby. Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky
v zmysle § 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi :
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky v zmysle ustanovení tohto oznámenia,
b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z. o
dobrovoľných dražbách
c) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
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d) ak ide právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený
konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako mesiac,
e) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – špeciálne splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v
mene zastúpeného na dražbe.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom
udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva
vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu spisuje notárska
zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice najneskôr do 5
dní.
Podmienky odovzdania predmetu dražby
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného
odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie
s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe
predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Meno, priezvisko a sídlo osvedčujúceho notára:
JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica.
POUČENIE podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:
(§ 21 ods. 2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o
dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil
neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo
dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o
dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt
podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí
tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
(§ 21 ods. 3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému
úradu začatie súdneho konania.
(§ 21 ods. 4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(§ 21 ods. 5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu
príklepu.
(§ 21 ods. 6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.

V Považskej Bystrici, dňa 13.02.2017
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty
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K003537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Smrečina Hofatex, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panenská 24, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 224 049
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k.s.
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/6/2012 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3R/6/2012
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty Pospíšil & Partners, k.s. so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, v
konkurznej veci úpadcu Smrečina Hofatex, a.s., so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava, IČO: 36 224 049,
vedenej na OS BA I., pod sp. zn. 3R/6/2012 týmto oznamuje, že :
- dňa 10.02.2017 zapísal do zoznamu pohľadávok, pohľadávku veriteľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava,
so sídlom Klemensová 8, 811 09 Bratislava, IČO : 31 364 501 v celkovej sume 535,34 EUR.

V Bratislave, dňa 13.02.2017
Pospíšil & Partners, k.s.
správca konkurznej podstaty

K003538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
zorganizovanej v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) s primeraným použitím
ustanovení zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách a o doplnení Zákona Slovenskej národnej rady č.
323/1992 Zb. o notárov a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, JUDr. Alojz Žitník,
správca úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO 36 302 341 na základe záväzného
pokynu príslušného orgánu – ČSOB, a.s. zo dňa 7. decembra 2016 oznamujem dražbu nehnuteľného majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku pod číslom OV č. 154/2015 dňa 12.
augusta 2015, a to pod por. číslom 12/ - 29/, a to za nasledovných podmienok:
Označenie dražobníka:
Slovenské právo, s.r.o., Partizánska 1131/51, 017 01 Považská Bystrica, zastúpený Pavel Loduha - konateľ, IČO
36 318 221, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 12645
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Navrhovateľ dražby:
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO 36 302 341, sídlo
správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Presnú špecifikáciu a opis na základe znaleckého posudku záujemca získa v kancelárii správcu Moyzesova
816/100, 017 01 Považská Bystrica po vopred telefonicky dohodnutom termíne alebo na tel. č. 042/426 17 44, 45.
Podmienka vstupu pre verejnosť:
vstupné vo výške 3 € /osoba
Miesto konania dražby:
Salónik hotela ŠTUDENT, nachádzajúci sa v sídle dražobníka, Partizánska 1131/51, 017 01 Pov. Bystrica
Dátum a čas konania dražby:
16.03.2017 o 11.00 hod
Kolo dražby: prvé
Označenie predmetu dražby:
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 3868, nachádzajúca sa v okrese Trenčín, obec Trenčín, katastrálne územie
Kubrá:
- pozemok parcely č. KN-C 624/8 - ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 440 m2,
- pozemok parcely č. KN-C 624/18- ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 55 m2,
v podiele 777350/806400.
Dražobník bude dražiť nehnuteľnosti spoločne ako celok, ako sú uvedené na predmetnom liste vlastníctva.
Opis a stav predmetu:
Pozemky sa nachádzajú na sídlisku Sihoť 5 v k. ú. Kubrá v krajskom meste Trenčín. Pozemky sú začlenené
v súvislej obytnej zástavbe na severo východe od centra mesta. Vzdialenosť od centra je cca 2,5 km. V tesnom
okolí sa nachádza zastávka MHD, v širšom okolí sa nachádza nákupné stredisko, základná a materská škola, zimný
štadión ap. Pozemky sú situované v tichej oblasti mimo hlavných miestnych komunikácií. Obytné domy ktoré sú
situované na hodnotených pozemkoch majú osem nadzemných podlaží a jedno technické. V okolí objektov sú
vytvorené parkovacie miesta. Popri hodnotených pozemkoch je vedená mestská autobusová doprava. Od centra
krajského mesta Trenčín je sídlisko vzdialené približne 2,5 km a dopravné spojenie je autobusovou dopravou,
osobnou. Lokalita má cenovo dobrú úroveň, z pomedzi všetkých zón je najprijateľnejšou čo spôsobuje, že je
predajnosť aj v súčasnosti dobrá. Z pohľadu zasieťovania sídliska sú inžinierske siete kompletné aj s káblovou
televíziou. Pozemky v okolí sú rovinaté, kompletne zastavané obytnou a občianskou zástavbou. Bonusom je aj
skutočnosť, že zóna je rozvojová, rýchlo dostupná, rovnako prepojenie do centra je priame. Pravdepodobnosť
výstavby je v rámci územného plánu.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Cena predmetu dražby bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 7/2016 vypracovaným znalcom Ing.
Jaroslav Fecko pre nehnuteľnosti vedené na LV č. 3868, nachádzajúce sa v okrese Trenčín, obec Trenčín,
katastrálne územie Kubrá:
- pozemok parcely č. KN-C 624/8 - ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 440 m2,
- pozemok parcely č. KN-C 624/18- ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 55 m2,
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v podiele 777350/806400.
Všeobecná cena zaokrúhlene 34.900,00,– EUR.
Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby:
Predkúpne práva: Nie sú známe.
ZÁLOŽNÉ PRÁVA:
Z 1721/12 Exekútorský úrad Zvolen, súdny exekútor Mgr.Pavel Mika, EX 211/11-212, Exekučný príkaz na zriadenie
exekučného záložného práva na nehnuteľnosť: na pozemky registra C KN parc.č. 624/2, 624/3, 624/4, 624/7, 624/8,
624/12, 624/17, 624/18, 624/25 na podiel 777350/806400 vlastníka pod B: 1 (BYVYSERV, a.s.) v prospech
oprávneného STAVMONT Trenčín, spol. s r.o., Jilemnického 37, Trenčín, IČO: 36 293 121, v.z. 220/12
Z 7036/12 - Exekútorský úrad Považská Bystrica, súdny exekútor JUDr. Marcela Šujanová, EX 712/2012 Exekučný
príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, na pozemky registra C-KN
parcelné číslo 624/2, 624/3, 624/4, 624/7, 624/8, 624/12, 624/17, 624/18, 624/25 vo vlastníctve pod B1
(BYVYSERV, a.s.) s podielom 777350/806400 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín,
Jilemnického 3760, Trenčín, IČO: 30807484. - V.z.797/12
Z 7037/12 - Exekútorský úrad Považská Bystrica, súdny exekútor JUDr. Marcela Šujanová, EX 1302/2012
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, na pozemky
registra C-KN parcelné číslo 624/2, 624/3, 624/4, 624/7, 624/8, 624/12, 624/17, 624/18, 624/25 vo vlastníctve pod
B1 (BYVYSERV, a.s.) s podielom 777350/806400 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín,
Jilemnického 3760, Trenčín, IČO: 30807484. - V.z.798/12
Z 7038/12 - Exekútorský úrad Považská Bystrica, súdny exekútor JUDr. Marcela Šujanová, EX 1776/2012
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, na pozemky
registra C-KN parcelné číslo 624/2, 624/3, 624/4, 624/7, 624/8, 624/12, 624/17, 624/18, 624/25 vo vlastníctve pod
B1 (BYVYSERV, a.s.) s podielom 777350/806400 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín,
Jilemnického 3760, Trenčín, IČO: 30807484. - V.z.806/12
Z 1428/13 - Exekútorský úrad Zvolen, súdny exekútor Mgr. Pavel Mika, EX 211/11 - Exekučný príkaz na zriadenie
exekučného záložného práva na pozemky CKN parc. č. 624/2, 624/3, 624/4, 624/7, 624/8, 624/12, 624/17, 624/18,
624/25, vo vlastníctve pod B1 (BYVYSERV, a.s.) s podielom 777350/806400 v prospech oprávneného Stavmont
Trenčín, spol. s r.o., IČO: 363 02 341, Jilemníckeho 37, Trenčín, v.z. 175/13
Vyššie uvedené záložné právo neovplyvňuje hodnotu predmetu dražby podstatným spôsobom. V zmysle
ustanovenia §93 ods. 2) Zák. č. 7/2005 Z.z. speňažením majetku v dražbe zaniká a vydražiteľ nadobudne
predmet dražby nezaťažený právami a záväzkami z tohto záložného práva.
Vecné bremená:
Z 2649/13 - Vecné bremeno: právo užívania pozemku p.č.624/8 podľa § 23 zák.182/93 z.z.v prospech vlastníkov
bytov číslo: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,
37,38,39,40,41,42 v dome s.č.1655, (byty na LV 3959), v.z. - 392/13
Nájomné práva viaznúce na Predmete dražby: nie sú známe
Najnižšie podanie:
34.900,00,00,-€
Minimálne prihodenie:
500,00,-€
Dražobná zábezpeka:
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a) výška – 5.000,00,-€
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. účtu: 4019044554/7500 vedenom v ČSOB, a.s. Pobočka Považská
Bystrica, pod VS: IČO účastníka dražby ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo ak ide o nepodnikateľa) , správa pre
prijímateľa: ZÁBEZPEKA, meno a priezvisko, resp. obchodné meno, najneskôr do otvorenia dražby
s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom.
2. v hotovosti do pokladne dražobníka, najneskôr do otvorenia dražby.
3. vo forme bankovej záruky
Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:
1. originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený d
dražbe, ak to otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.
2. hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.
3. originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
Najneskôr do otvorenia dražby.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet
dražobníka č. 4019044554/7500 vedenom v ČSOB, a.s. pobočka Považská Bystrica a to do 15 dní odo dňa
skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby najneskôr však
do 5 pracovných dní.
Obhliadka predmetu dražby: (dátum)
1.

01.03.2017 o 9:00 hod.

2.

09.03.2017 o 9:00 hod.

Miesto obhliadky
Pred predmetom dražby.
Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom
obhliadky na t. č. 042/ 4321722, 0905 733 944. Obhliadky je možné vykonať aj mimo termín stanovený v oznámení
o dražbe po predchádzajúcej dohode s p. Pavlom Loduhom. Bližšie informácie: 0905 733 944.
Adresa na zloženie dražobnej zábezpeky:
Slovenské právo, s.r.o., Partizánska 1131/51, 017 01 Považská Bystrica
Organizačné opatrenia:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom 527/2002 Z. z. o dobrovoľných
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Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom 527/2002 Z. z. o dobrovoľných
dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu
minimálne 15 minút pred jej začatím, z dôvodu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do
zoznamu účastníkov dražby. Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky
v zmysle § 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi :
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky v zmysle ustanovení tohto oznámenia,
b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z. o
dobrovoľných dražbách
c) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
d) ak ide právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený
konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako mesiac,
e) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – špeciálne splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v
mene zastúpeného na dražbe.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom
udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva
vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu spisuje notárska
zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice najneskôr do 5
dní.
Podmienky odovzdania predmetu dražby
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného
odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie
s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe
predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Meno, priezvisko a sídlo osvedčujúceho notára:
JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica.
POUČENIE podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:
(§ 21 ods. 2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o
dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil
neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo
dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o
dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt
podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí
tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
(§ 21 ods. 3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému
úradu začatie súdneho konania.
(§ 21 ods. 4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(§ 21 ods. 5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu
príklepu.
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(§ 21 ods. 6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.

V Považskej Bystrici, dňa 13.02.2017
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty

K003539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Pavúková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fatranská cesta 937/5, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 526 309
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Janka Grolmusová
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K 29/2012 S1146
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K 29/2012
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Janka Grolmusová, správca úpadcu: Alena Pavúková, Fatranská cesta 937/5, Sučany, týmto v súlade s ust.
§28 ods. 3 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení, zapísala do zoznamu pohľadávok,
pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Poradové číslo pohľadávky v zozname: 72
Veriteľ: SR – Daňový úrad Žilina, J. Kráľa 2, Žilina
Prihlásená suma: 60,60 EUR
Poradové číslo pohľadávky v zozname: 73
Veriteľ: SR – Daňový úrad Žilina, J. Kráľa 2, Žilina
Prihlásená suma: 30,00 EUR
Poradové číslo pohľadávky v zozname: 74
Veriteľ: SR – Daňový úrad Žilina, J. Kráľa 2, Žilina
Prihlásená suma: 174,60 EUR
Poradové číslo pohľadávky v zozname: 75
Veriteľ: SR – Daňový úrad Žilina, J. Kráľa 2, Žilina
Prihlásená suma: 1121,40 EUR
Poradové číslo pohľadávky v zozname: 76
Veriteľ: SR – Daňový úrad Žilina, J. Kráľa 2, Žilina
Prihlásená suma: 80,10 EUR
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V zmysle ust. §32 ods. 3 a 8 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, je prípadné popretie pohľadávok
iným veriteľom účinné, len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive v lehote 30 dní od zverejnenia zapísania
pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku a súčasne, ak bude v tej istej lehote na nižšie
uvedenom účte uhradená suma (kaucia) 350,- EUR za popretie každej pohľadávky uplatnenej samostatnou
prihláškou.
Kauciu je možné uhradiť na bankový účet vedený v ČSOB a.s. č.účtu: 4017584178/7500, variabilný symbol je číslo
pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok.
JUDr. Janka Grolmusová, správca

K003540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trávnik 30, 946 19 Trávnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/40/2016 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/40/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Správca aktualizuje súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Nitra,
Damborského 5, 949 01 Nitra, číslo zabezpečených pohľadávok v zozname pohľadávok : 9 – 23, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 231/2016 zo dňa 02.12.2016 v rozsahu súpisových hodnôt nižšie uvedených
položiek:
Byty:
Podiel
na
spoločných
častiach
a
Orientačné
spoločných
Katastrálne Číslo Parcelné Spoluvlastnícky
Súpisné
Číslo
Súpisová
Popis Štát obec
Ulica
číslo
zariadeniach a
územie
LV číslo
podiel úpadcu
číslo
poschodia
hodnota
vchodu
zastavanom
pozemku,
na
ktorom budova
stojí
Byt č.
22.635,71
SR Komárno Komárno
6974 690
1/2
Rákocziho 228
5
2
7001/442000
6
€

Pozemky:
Výmera
m2

Druh
Zastavané
nádvoria

plochy

a

v

765

Štát obec

Katastrálne
územie

SR Komárno Komárno

Číslo
LV

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
úpadcu

8516

690

½ z 7001/442000

podiel Súpisová
hodnota
364,29 €

JUDr. Miroslav Belica, správca
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K003541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Cuprák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná 71/12, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1976
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/39/2016 S 1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/39/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

PERSPECTA Recovery, k.s., S1755 so sídlom kancelárie Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov, správca
konkurznej podstaty úpadcu, t. j. fyzickej osoby Ivan Cuprák, nar. 18.01.1976, trvale bytom Tehelná 71/12, 082 71
Lipany, v súlade s ustanovením § 34 ods.1 zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 28.03.2017 o 11:00 hod. v zasadacej
miestnosti kancelárie správcu, Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov, s nasledujúcim programom:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu
3. Rozhodovanie o výmene správcu
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Záver schôdze

Pri prezentácii predložia veritelia fyzické osoby preukaz totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného
registra, nie starší ako 3 mesiace a úradne overenú plnú moc (príp. poverenie na zastupovanie).
Pôvodný termín schôdze veriteľov dňa 24.02.2017 o 11:00 hod hod. sa ruší.
V Bardejove dňa 13.02.2017
PERSPECTA Recovery, k.s.
správca konkurznej podstaty úpadcu

K003542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Jankovičová rod. Seková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 474/41, 900 44 Tomášov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Benčura
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/11/2010/S130
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/11/2010
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
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V zmysle § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. zverejňujem návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
majetku úpadcu pre nezabezpečených veriteľov:
I.
Uznesením Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 15.11.2010, spis. zn. 6 K/11/2010, súd vyhlásil konkurz na majetok
navrhovateľky Márii Jankovičovej, rod., Sekovej, nar. 18.08.1972, bytom Dunajská 464/41, 900 44 Tomášov.
Uznesením Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 01.12.2010, spis. zn. 6 K/11/2010, súd rozhodol o odvolaní Ing.
Mareka Paričiho z funkcie správcu a súčasne ustanovil za správcu úpadcu Márie Jankovičovej rod. Sekovej JUDr.
Jána Benčuru.
II.
Súpis majetku zverejnený v Obchodnom vestníku č. 247B/2010 zo dňa 27.12.2010 pre všeobecnú podstatu.
III.
Speňaženie majetku:
Zverejnené v obchodnom vestníku:

č. 178/2012 dňa 14.09.2012
č. 188/2013 dňa 30.09.2013
č. 206/2014 dňa 28.10.2014

Celková suma výťažkov zahrnutých do rozvrhu:

83.183,- €

Celková suma pohľadávok proti podstate:

14.661,34 €

IV.
V konkurze boli uspokojené pohľadávky veriteľov v nasledovnom rozsahu:

Na výplatu veriteľom:

64.374,77 €

Rozvrh výťažku medzi veriteľov:

podiel na sume

1)CETELEM SOVENSKO, a. s. , Panenská 7, Bratislava
2)Peter Vrba, Na kaštieli 3, Bratislava

03,0375%
83,5209%

3)Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Bratislava

Čiastkové rozvrhy zverejnené:

výťažok
1.955,40 €
53.766,32 €

13,4416%

8.653,05 €

č. 34/2013 dňa 18.02.2013 (K002601)
č. 157/2014 dňa 15.08.2014 (K015837, K015838)

Konečný rozvrh:
Suma výťažku zaradená do konečného rozvrhu:

5.808,26 €
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Na výplatu veriteľom:
Rozvrh výťažku medzi veriteľov:

Deň vydania: 16.02.2017

4.146,89 €
podiel na sume

1. CETELEM SOVENSKO, a. s. , Panenská 7, Bratislava
2. Peter Vrba, Na kaštieli 3, Bratislava
3. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Bratislava

03,0375%
83,5209%
13,4416%

výťažok
125,96 €
3.463,52 €
557,41 €

V.
Veritelia a rozsah uspokojenia pohľadávok:

52,72 %

zistená

uspokojená

pohľadávka

pohľadávka

3.947,78 €

2.081,36 €

1.CETELEM SOVENSKO, a. s. , Panenská 7, BA
2.Peter Vrba, Na kaštieli 3, Bratislava
3.Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Bratislava

108.549,59 €

57.229,84 €

17.469,62 €

9.210,46 €

Poučenie:
Veriteľský výbor (zástupca veriteľov) môže návrh konečného rozvrhu v lehote 21 dní odo dňa jeho zverejnenia
v obchodnom vestníku schváliť alebo v rovnakej lehote uplatniť voči nemu odôvodnené námietky.
Ak nezabezpečený veriteľ požiada veriteľský výbor (zástupcu veriteľov) o uplatnenie odôvodnenej námietky,
veriteľský výbor (zástupca veriteľov) je povinný námietku proti návrhu čiastkového rozvrhu výťažku uplatniť.
Nezabezpečení veritelia môžu nahliadať do návrhu konečného rozvrhu výťažku v kancelárii správcu.
Nahliadnutie do návrhu konečného rozvrhu je vopred vhodné dohodnúť na tel. čísle 02-5556-4218 alebo na
e-mailovej adrese: jan.bencura@stonline.sk.
V Bratislave dňa 13.02.2017

K003543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Euro beton s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavská 24, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 918 837
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Juraj Tatara
Sídlo správcu:
Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/10/2013 S1144
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/10/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Správca konkurznej podstaty úpadcu EURO BETON, s.r.o. v konkurze ing. Juraj Tatara oznamuje opakované
speňaženie majetku konkurznej podstaty formou verejnej obchodnej súťaže v zmysle par. 92 ZKR za najvyššiu
ponúknutú cenu s možnosťou odmietnutia pre neprimerane nízku cenu.
Predmetom je súbor pohľadávok úpadcu z obchodného styku v celkovej súpisovej hodnote 3.289.236,- Sk (
109.182,63 Eura). Súpis pohľadávok bol uverejnený v súpise majetku úpadcu v OV 99/2014 pod číslom K009943 súbor pohľadávok por. č.1. a aktuálny stav je k nahliadnutiu po dohode na tel. čísle 0949 181 641 spolu
s účtovnými a inými dokladmi v kancelárii správcu Ing. Juraj Tatara, Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava v
pracovných dňoch od 8,00 do 14,00 hod.
Ponuky musia byť na adresu správcu doručené najneskôr do 17.3.2017 do 12,00 hod

K003544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Beder
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vážska 7, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/52/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/52/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Peter Arendacký, správca úpadcu Ľuboš Beder, nar. 1.3.1976, trvale bytom Vážska 7, 821 07 Bratislava, podľa
§ 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 v konkurznej veci uvedeného úpadcu vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn.
6K/52/2014 oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a súčasne oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty.

Poučenie (podľa § 96 ods. 3, 4 ZoKR)
Veriteľský výbor (resp. zástupca veriteľov podľa § 107 ods. 2 ZoKR), dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto
tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení
zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu
poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť
vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
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.

K003545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Damin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľkomoravská 20, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Krížna 56, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/10/2016 - S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/10/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
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por. č.
28

Typ súpis. zložky majetku
Suma a mena
Popis majetkovej hodnoty
Súpisová hodnota majetku

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.02.2017

iná majetková hodnota
458,33 EUR
zrážka zo mzdy za mesiac 01/2017
458,33 EUR

K003546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Coch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredná 367/2, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1959
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/74/2016 S 1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/74/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu
S 1830, správca úpadcu Ing. Ján Coch, dátum narodenia 16.02.1959, bytom Stredná 367/2, 974 05 Banská
Bystrica, Slovenská republika v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len ako „ZKR“), zvoláva prvú schôdzu
veriteľov úpadcu, ktorá sa bude konať dňa 27. marca 2017. Miesto konania: Hurbanova 8, 974 01 Banská
Bystrica. Čas konania : 10.00 hod. Prezentácia bude prebiehať od 09.30 hod.
Program schôdze veriteľov :
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu od vyhlásenia konkurzu do 1. schôdze veriteľov
3. Voľba zástupcu veriteľov v zmysle ust. § 107 ods. 2 ZKR.
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle ust. § 36 ods. 1 ZKR
5. Záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia a ich zástupcovia sa na
schôdzi veriteľov preukazujú platným preukazom totožnosti. Veritelia - fyzické osoby sa pri prezentácii musia
preukázať dokladom totožnosti, veritelia - právnické osoby sa pri prezentácii musia preukázať výpisom z
obchodného registra nie starším ako tri mesiace a dokladom totožnosti osoby konajúcej v ich mene, zástupcovia
veriteľov sa pri prezentácii musia preukázať aj písomne udeleným splnomocnením.

K003547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GM TECHNOLOGY SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súvoz 1, 911 32 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 546 505
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40R/3/2016 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.02.2017

40R/3/2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Reštrukturalizačný správca dlžníka: GM TECHNOLOGY SK s. r. o., v reštrukturalizácii, so sídlom Súvoz 1, 911 32,
Trenčín, IČO 44 546 505 zvoláva podľa § 126 ods. 1 zákona č. 7 /2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 03.04.2017 so začiatkom o 11:30 hod. na adrese:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika. Prezentácia účastníkov schôdze sa uskutoční v čase od 10:30
hod. do začatia schôdze.
Predmet rokovania schôdze bude:

1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa štatutárneho orgánu dlžníka o stave spoločnosti
3. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok
4. Voľba veriteľského výboru
5. Záver

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

JUDr. Danica Birošová
správca dlžníka: GM TECHNOLOGY SK s. r. o., v reštrukturalizácii
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