Obchodný vestník 39/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2017

K004190
Spisová značka: 2K/20/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BRAMA TRADE, s.r.o.,
Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, IČO: 36 524 441, správcom ktorého je: JUDr. Eva Vodová, sídlo kancelárie
Wilsonova 4, 811 07 Bratislava, značka správcu S 180, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov
predbežného správcu,
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Eva Vodová, sídlo kancelárie Wilsonova 4, 811 07 Bratislava, značka
správcu S 180, odmenu v celkovej výške 796,65 € a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 183,32 €,
ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného
pod pol. D 19 pol. reg. 59/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, a to po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd nespotrebovanú časť preddavku vo výške 679,73 €, vedeného pod položkou denníka D 19 pol. reg. 59/2016,
poukazuje prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Eva Vodová, sídlo
kancelárie Wilsonova 4, 811 07 Bratislava, značka správcu S 180, a to po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch
vyhotoveniach na Okresný súd 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 20.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K004191
Spisová značka: 2K/62/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Barbara Podolská, rod.: Podolská,
nar.: 21. 10. 1976, trv. byt.: Višňová 14, 831 01 Bratislava, správcom ktorého je: JUDr. Eva Vodová, sídlo kancelárie
Wilsonova 4, 811 07 Bratislava, značka správcu S 180, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov,

rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Eva Vodová, sídlo kancelárie Wilsonova 4, 811 07 Bratislava, značka správcu S 180,
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 796,65 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.

Okresný súd Bratislava I dňa 20.2.2017
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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Mgr. Angela Balázsová, sudca
K004192
Spisová značka: 4K/7/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marin Domček, Haydnova 23, 811 02 Bratislava, nar.
26.04.1991, št. občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Marin Domček, Haydnova 23, 811
02 Bratislava, nar. 26.04.1991, št. občan SR,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Marin Domček, Haydnova 23, 811 02 Bratislava, nar. 26.04.1991, št.
občan SR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 20.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K004193
Spisová značka: 6K/51/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Pavol Kubala, nar.
07.08.1961, bytom Drobného 1893/5, 841 01 Bratislava, t. č. M. Sch. Trnavského 3, 841 02 Bratislava, občan
SR, správcom ktorého je Mgr. Monika Martonová, so sídlom kancelárie Družstevná 2, 831 04 Bratislava, zn. správcu:
S 1325, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Mgr. Monika Martonová, so sídlom kancelárie Družstevná 2, 831 04 Bratislava,
zn. správcu: S 1325, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 796,66
Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 20.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K004194
Spisová značka: 6K/49/2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Petra Kochrdová, nar. 05.04.1978,
bytom Ľuda Zúbka 3167/13, 841 01 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je Mgr. Ján Kováčik, so sídlom
kancelárie Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S 1557, o žiadosti správcu o uloženie záväzného
pokynu pri speňažovaní majetku úpadcu
rozhodol
Súd pri výkone pôsobnosti veriteľského výboru ukladá správcovi: Mgr. Ján Kováčik, so sídlom kancelárie Odborárske
nám. 3, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S 1557 záväzný pokyn zorganizovať ponukové konanie, v ktorom sa majetok
úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu, zverejnený v Obchodnom vestníku pod číslom OV 2/2017 zo dňa 03.01.2017,
bude speňažovať v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizáciu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to v 4 kolách, pričom v 1. kole sa predaj uskutoční za
100 % súpisovej hodnoty, v 2. kole za 75 % súpisovej hodnoty, v 3. kole za 50 % súpisovej hodnoty a v 4. kole za
najvyššiu ponúknutú cenu bez ohľadu na výšku súpisnej hodnoty, ak veriteľský výbor neurčí pred zverejnením v
obchodnom vestníku inak a povinnosť o vyhodnotení jednotlivých kôl ponukového konania písomne informovať súd.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 20.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K004195
Spisová značka: 6K/48/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Ján Tkáč, nar. 15.01.1955,
bytom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je Konkurzná a Reštrukturalizačná,
v. o. s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S 1629, o návrhu správcu
na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v. o. s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo námestie 25,
811 02 Bratislava, zn. správcu: S 1629, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze
veriteľov vo výške 796,66 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 6.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K004196
Spisová značka: 6K/44/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Roland Brhlík, nar. 17.10.1980,
bytom Stavbárska 5176/34, 821 07 Bratislava, t. č. Pezinská 39, 903 01 Senec, občan SR, správcom ktorého je
Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, so sídlom kancelárie Digital park II - Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, zn.
správcu: S 1349, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Roland Brhlík, nar. 17.10.1980, bytom Stavbárska
5176/34, 821 07 Bratislava, občan SR, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:

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

3

Obchodný vestník 39/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2017

Proti uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená (§ 102 ods. 3 druhá veta ZKR), do 15 dní odo dňa 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.
Okresný súd Bratislava I dňa 13.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K004197
Spisová značka: 1K/57/2014
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 57/2014 - 247 zo dňa 23. 01. 2017 zrušil konkurz na majetok
úpadcu Ladislav Sókováč, nar. 13.11.1952, bytom Mieru 500/50, 984 01 Lučenec po splnení konečného rozvrhu
výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 02. 2017.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K004198
Spisová značka: 4K/70/2016
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 70/2016 - 65 zo dňa 24. 01. 2017 zastavil konkurzné konanie pre
nedostatok majetku dlžníka Igor Szabó, nar. 19. 08. 1970, bytom Kremnická 2547/7, 960 01 Zvolen. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 02. 2017.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K004199
Spisová značka: 2R/2/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Kristína Alakšová, s miestom podnikania 974 11
Banská Bystrica, Ďumbierska 4006/22, IČO: 43 712 070, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi - Kristína Alakšová, s miestom podnikania 974 11 Banská
Bystrica, Ďumbierska 4006/22, IČO: 43 712 070
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K004200
Spisová značka: 26K/54/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Slávka Možná, rod. Jurášeková,
narodená 25.09.1976, bytom Obecná 18/11, 044 10 Geča, IČO:41 223 551 o návrhu správu: I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 25, 040 01 Košice, zn. správcu: S1436 na priznanie
paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
Priznáva správcovi podstaty: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 25, 040
01 Košice, zn. správcu: S1436 , paušálnu odmenu vo výške 796,66 EUR s DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 17.2.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K004201
Spisová značka: 32K/42/2016
OZNAM
Spisová značka : 32K/42/2016

Upovedomenie o zrušení pojednávania

Vo veci
navrhovateľa (žalobcu)
Košice

Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90

proti odporcovi (žalovanému) J.S.J., spoločnosť s ručením obmedzeným Košice,
so sídlom: Pražská 4, 040 01 Košice, IČO: 31 682 537
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 01.03.2017 o 09.30 hod. na
Okresný súd Košice I, Tichá 21 , do miestnosti č. dv. 18/B,

3. posch.

je z r u š e n é z dôvodu neosvedčenia platobnej schopnosti dlžníkom.

JUDr. Slávka Garančovská
sudkyňa

Okresný súd Košice I, dňa 20.02.2017
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Za správnosťVydáva
vyhotovenia:
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Marta Ruščáková
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Okresný súd Košice I, dňa 20.02.2017
Za správnosť vyhotovenia:
Marta Ruščáková
(Upovedomenie odvolaní pojednávania)
Okresný súd Košice I dňa 20.2.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K004202
Spisová značka: 26K/37/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Jana Lacková, nar. 26.12.1976, bytom Clementisova 6,
040 22 Košice o návrhu navrhovateľa: ALKYON s.r.o., so sídlom Cimborkova 32, 040 01 Košice, IČO: 45 934 061,
zast. Jana Lacková, nar. 26.12.1976, bytom Clementisova 6, 040 22 Košice na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: ALKYON s.r.o., so sídlom Cimborkova 32, 040
01 Košice, IČO: 45 934 061 namiesto pôvodného veriteľa: T SILVER, a.s. v likvidácii, so sídlom Popradská 64/I., 040
11 Košice, IČO: 36 458 911 do pohľadávky vedenej na tunajšom súde pod č. 4 a pod č. 5.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať
do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný súd Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 17.2.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K004203
Spisová značka: 26K/37/2014

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jana Lacková, nar.
26.12.1976, bytom Clementisova 6, 040 22 Košice o odvolaní správcu takto

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný
súd Košice I vo veci vyhláseného
na majetok úpadcu: JanaDeň
Lacková,
nar.24.02.2017
Obchodný vestník
39/2017
Konkurzy akonkurzu
reštrukturalizácie
vydania:
26.12.1976, bytom Clementisova 6, 040 22 Košice o odvolaní správcu takto
rozhodol
O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Viera Luptáková, so sídlom kancelárie Mlynská 28, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1687.
Z v o l á v a schôdzu veriteľov na 06.04.2017 o 10.00 hod., v budove Okresného súdu Košice I, pracovisko Tichá
21, Košice, pojednávacia miestnosť č. 18B/3. poschodie, a to s nasledovným programom:
a)

schválenie návrhu na nového správcu.

Odvolanému správcovi podstaty JUDr. Viera Luptáková, so sídlom kancelárie Mlynská 28, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1687 u k l a d á p o v i n n o s ť, aby novému správcovi podstaty, ktorý bude ustanovený na základe
rozhodnutia schôdze veriteľov bezodkladne po jeho ustanovení predložil podrobnú správu o svojej činnosti a poskytol
mu potrebnú súčinnosť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 17.2.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K004204
Spisová značka: 26K/64/2011

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Ing. Katarína Bulíková, nar. 11.10.1954,
trvale bytom Ivana Krasku 51, Michalovce 071 01 o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol

Dlžník je povinný poskytnúť správcovi: JUDr. Martin Galgoczy, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 1832, 075 01
Trebišov, zn. správcu: S1560, ku koncu tretieho roka skúšobného obdobia sumu 2.298,60 EUR na uspokojenie
záväzkov.
Správca je povinný v priebehu tretieho skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky
významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný počas tretieho roka
skúšobného obdobia podať súdu priebežnú správu o svojej činnosti vždy v polovici tretieho skúšobného roka a 10
pracovných dní pred koncom tretieho skúšobného roka, podať súdu súhrnnú podrobnú správu o plnení povinností
dlžníkom počas tohto roka či polroka a to aj bez osobitnej žiadosti súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Okresný súd Košice I dňa 20.2.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K004205
Spisová značka: 26K/4/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, vo veci organizačnej zložky UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava,
IČO: 47 251 336, právne zast.: Advokátska kancelária ECKER-KÁN & PARTNERS, s.r.o., Nám. M. Benku 9-C1, 811
07 Bratislava proti dlžníkovi: EXTEL INVEST s.r.o., so sídlom Vodná 3, 040 01 Košice, IČO: 36 593 885 o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, vo veci organizačnej zložky UniCredit
Bank
Czechvestník
Republic
and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej
banky, so sídlom Šancová 1/A,
813
33 Bratislava,
Obchodný
39/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň
vydania:
24.02.2017
IČO: 47 251 336, právne zast.: Advokátska kancelária ECKER-KÁN & PARTNERS, s.r.o., Nám. M. Benku 9-C1, 811
07 Bratislava proti dlžníkovi: EXTEL INVEST s.r.o., so sídlom Vodná 3, 040 01 Košice, IČO: 36 593 885 o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: EXTEL INVEST s.r.o., so sídlom Vodná 3, 040 01 Košice,
IČO: 36 593 885.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 20.2.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K004206
Spisová značka: 26K/5/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Matúš Janík, nar.: 25.07.1990, bytom Titogradská
1398/17, 040 23 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto
nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 06.02.2017:
Doplnil Zoznam majetku zo dňa 06.02.2017 nespĺňa podstatné obsahové náležitosti v zmysle ust. § 4
ods. 2 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Doložiť návrh zo dňa 06.02.2017 o odôvodnenie
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 26K/5/2017 vo vyššie stanovej lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu. ( § 14 ZKR ).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I dňa 20.2.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K004207
Spisová značka: 31K/47/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Vladimír Sabol, s miestom podnikania: Podzámok 174/22, 044 23
Jasov, IČO: 31273424, o návrhu na otvorenie malého konkurzu takto
rozhodol
U z n á v a konkurz vyhlásený uznesením zo dňa 12.09.2016, č.k.: 31K/47/2016-36, na majetok
úpadcu: Vladimír Sabol, s miestom podnikania: Podzámok 174/22, 044 23 Jasov, IČO: 31273424 z a m a l ý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 20.2.2017
JUDr. Július Tóth,
K004208
Spisová značka: 31K/4/2015

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: František Kendi, narodený:
15.12.1960, bytom: Hlavná 215/73, 076 83 Svätuše o návrhu navrhovateľa: ČSOB Leasing, a.s., so sídlom:
Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO: 35 704 713, práv. zastúpený: Advokátska kancelária JUDr. Daniel Juhás
s.r.o., so sídlom: Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 36 869 970 na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: ČSOB Leasing, a.s., so sídlom:
Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO: 35 704 713 namiesto pôvodného veriteľa: VB LEASING SK, spol. s r.o.,
so sídlom: Košická 49, 821 08 Bratislava, IČO: 31 378 528 v časti postúpenej pohľadávky vedenej na tunajšom súde
pod č. 4.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Košice I dňa 20.2.2017
JUDr. Július Tóth,
K004209
Spisová značka: 31K/52/2014

OZNAM

Slovenskej republikySTAVOTERM
podľa zákona č. 200/2011
Z. z. os.r.o.,
Obchodnom
vestníkuMočarianska
Okresný súd Vydáva
KošiceMinisterstvo
I v právnejspravodlivosti
veci navrhovateľa-dlžníka:
Michalovce,
so sídlom:
o zmene
a doplnení
niektorých zákonov
na svojom webovomzo
sídle:
1, Michalovce 071 01, aIČO:
31 663
834 uznesením
č.k. 31K/52/2014-848
dňawww.justice.gov.sk
28.11.2016 zrušil konkurz vyhlásený
na majetok dlžníka pre nedostatok majetku.
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Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: STAVOTERM Michalovce, s.r.o., so sídlom: Močarianska
1, Michalovce 071 01, IČO: 31 663 834 uznesením č.k. 31K/52/2014-848 zo dňa 28.11.2016 zrušil konkurz vyhlásený
na majetok dlžníka pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.12.2016.

Okresný súd Košice I dňa 20.2.2017
JUDr. Július Tóth,
K004210
Spisová značka: 31K/4/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Lukáš Szeder, nar. 5.2.1987, bytom Novozámocká cesta
354/10, 941 10 Tvrdošovce, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Lukáš Szeder, nar. 5.2.1987, bytom
Novozámocká cesta 354/10, 941 10 Tvrdošovce, takto
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Lukáš Szeder, nar. 5.2.1987, bytom Novozámocká cesta 354/10, 941 10
Tvrdošovce.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje správcu Ing. Máriu Budníkovú, so sídlom kancelárie Mariánska 6, 949 01 Nitra, značka
správcu:S1413.
Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory
tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až 6
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, sa neprihliada.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie
ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o
konkurznom konaní.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na
neskôr doručené námietky súd neprihliada.
Súd poučuje dlžníka o možnosti oddlženia, návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník spolu s návrhom na
vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu a musí obsahovať okrem
všeobecných náležitostí návrhu aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

Za deň doručenia tohtoa uznesenia
sa považuje
deň
nasledujúci
powebovom
dni zverejnenia
uznesenia v Obchodnom vestníku.
o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
na svojom
sídle: www.justice.gov.sk
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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 17.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K004211
Spisová značka: 32K/7/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky- dlžníčky: Martina Šimková, nar. 29.3.1982, bytom Svodov 87, 937
01 Želiezovce, adresa na doručovanie: Lehota 275, 951 36 Lehota pri Nitre, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
dlžníčku: Martina Šimková, nar. 29.3.1982, bytom Svodov 87, 937 01 Želiezovce, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníčku Martina Šimková, nar. 29.3.1982, bytom Svodov 87, 937 01 Želiezovce.
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 17.2.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K004212
Spisová značka: 32K/55/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Pavol Hrnčiar, nar. 29.3.1990, bytom Krtovce 77, 956 03
Krtovce, adresa na doručovanie: Hurbanova 6, 903 01 Senec, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Pavol
Hrnčiar, nar. 29.3.1990, bytom Krtovce 77, 956 03 Krtovce, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Pavol Hrnčiar, nar. 29.3.1990, bytom Krtovce 77, 956
03 Krtovce.
II.
III.

O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e správcu Mgr.Henrietu Slavkovskú, sídlo kancelárie Ľ.Štúra 19, 934 01 Levice.

IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka Pavol Hrnčiar, nar. 29.3.1990, bytom Krtovce 77, 956 03 Krtovce
, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú
pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu ; v jednom rovnopise aj na Okresnom súde Nitra.
Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich zapisované
spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v prílohách č.4 až 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č.655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii, keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa v tomto konkurze
neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka Pavol Hrnčiar, nar. 29.3.1990, bytom Krtovce 77, 956 03 Krtovce, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v
zmysle čl.40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 zo dňa 29.mája 2000.
VI.
Poučuje dlžníka o práve domáhať sa oddlženia po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených
zákonom č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v úplnom znení.
VII.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 14
ods.1 Občianskeho súdneho poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
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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VI.
Poučuje dlžníka o práve domáhať sa oddlženia po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených
zákonom č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v úplnom znení.
Obchodný vestník 39/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 24.02.2017
VII.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 14
ods.1 Občianskeho súdneho poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 17.2.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K004213
Spisová značka: 32K/6/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Zsolt Gál, nar. 28.10.1971, bytom 936 01 Šahy, Nemocničná
833/6, prechodne bytom 935 81 Veľké Turovce 304, právne zastúpený: Mgr. Henrieta Slavkovská, advokát s.r.o., so
sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, IČO: 47 256 401, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Zsolt Gál, nar.
28.10.1971, bytom 936 01 Šahy, Nemocničná 833/6, prechodne bytom 935 81 Veľké Turovce 304, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie Zsolt Gál, nar. 28.10.1971, bytom 936 01 Šahy, Nemocničná 833/6, prechodne bytom
935 81 Veľké Turovce 304.
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 17.2.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K004214
Spisová značka: 32K/49/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Milan Čmár, nar. 29.3.1972, bytom Golianova 390/85, 949
12 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Milan Čmár, nar. 29.3.1972, bytom Golianova 390/85, 949 12
Nitra, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Milan Čmár, nar. 29.3.1972, bytom Golianova 390/85,
949 12 Nitra.
II.
III.

O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e správcu JUDr. Ladislav Barát, sídlo kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra.

IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka Milan Čmár, nar. 29.3.1972, bytom Golianova 390/85, 949 12
Nitra , aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú
pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu ; v jednom rovnopise aj na Okresnom súde Nitra.
Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich zapisované
spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v prílohách č.4 až 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č.655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii, keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa v tomto konkurze
neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka Milan Čmár, nar. 29.3.1972, bytom Golianova 390/85, 949 12 Nitra, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v
zmysle čl.40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 zo dňa 29.mája 2000.
VI.
Poučuje dlžníka o práve domáhať sa oddlženia po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených
zákonom č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v úplnom znení.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka Milan Čmár, nar. 29.3.1972, bytom Golianova 390/85, 949 12 Nitra, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v
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VI.
Poučuje dlžníka o práve domáhať sa oddlženia po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených
zákonom č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v úplnom znení.
VII. Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 14 ods.1
Občianskeho súdneho poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 17.2.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K004215
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
V y z ý v a dlžníka JK BET s.r.o., so sídlom Stummerova 1276, 955 01 Topoľčany, IČO: 45 262 802, aby sa do 20
dní od doručenia návrhu navrhovateľa na vyhlásenie konkurzu zo dňa 1.12.2016, vyjadril k tomuto návrhu a osvedčil
svoju platobnú schopnosť, najmä, aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 17.2.2017, 30 dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia
konkurzného konania 17.2.2017,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania 17.2.2017
a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať,
že budú uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania, od
17.2.2017
inak súd vyhlási na jeho majetok konkurz a zároveň poučuje dlžníka o trestnoprávnych následkoch neplnenia si
povinnosti v konkurze.
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 20.2.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K004216
Spisová značka: 32K/59/2016
Upovedomenie o termíne pojednávania
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, týmto upovedomuje veriteľov: 1/ Daňový úrad Nitra,
Damborského 5, 949 01 Nitra, 2/ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou č, 949
60 Nitra, 3/ Sociálna poisťovňa, Ul.29.augusta č.8 a 10, 813 63 Bratislava, že v tejto veci určil termín pojednávania
na deň 19.4.2017 o 8.30 hod., poj.miestnosť 17/prízemie, budova Okresného súdu Nitra.
Okresný súd Nitra dňa 20.2.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa

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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K004217
Spisová značka: 32K/59/2016
V lehote 20 dní súdu písomne oznámte, či súhlasíte s tým, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez
pojednávania.
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 32K/59/2016
PREDVOLANIE NA POJEDNÁVANIE

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
predvolávame na pojednávanie na deň 19.4.2017 o 8.30 hod.
na Okresný súd Nitra v miestnosti č. dv.: 17 posch.: prízemie
dlžníka - JK BET s.r.o., Stummerova 1276, 955 01 Topoľčany
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!

Okresný súd Nitra dňa 20.2.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K004218
Spisová značka: 27K/29/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Helena Hajnalová, nar. 10.1.1959, bytom Tvrdošovoce,
Gorkého 1020/82, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Helena Hajnalová, nar. 10.1.1959, bytom
Tvrdošovoce, Gorkého 1020/82, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka: Helena Hajnalová, nar. 10.01.1959, bytom Tvrdošovce,
Gorkého č. 1020/82.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka: Helena Hajnalová, nar. 10.01.1959, bytom Tvrdošovce,
Gorkého č. 1020/82.
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 17.2.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K004219
Spisová značka: 27K/2/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Iveta Szederová, nar. 05.10.1982, bytom Tvrdošovce,
Novozámocká cesta č. 354/10, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Iveta Szederová, nar. 05.10.1982, bytom
Tvrdošovce, Novozámocká cesta č. 354/10, takto
rozhodol
I/ U s t a n o v u j e JUDr. Zuzanu Szabóovú, so sídlom: Nové Zámky, L. Kassáka č. 8, za predbežného správcu
dlžníkovi: Iveta Szederová, nar. 05.10.1982, bytom Tvrdošovce, Novozámocká cesta č. 354/10.
II/ Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia za
predbežného správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ).
Okresný súd Nitra dňa 17.2.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K004220
Spisová značka: 27K/3/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: MediConsulting, s.r.o., so sídlom Nitra, Coboriho č. 2, IČO:
45549869, zastúpeného v konaní advokátom: JUDr. Gábor Száraz, so sídlom Stará Ľubovňa, Garbiarska č. 20, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: BISTRA, s.r.o., so sídlom Nitra, Kopanická č. 62/42, IČO: 44808542, takto
rozhodol
I/ Z a s t a v u j e konanie o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: BISTRA, s.r.o., so sídlom Kopanická 62/42,
949 07 Nitra, IČO: 44 808 542.
II/ V r a c i a navrhovateľovi zložený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume
1.659,70 eur.
III/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia navrhovateľovi
vrátila preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1.659,70 eur zaplateného na účet
Okresného súdu Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka D 19 - 9/2017.
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 17.2.2017
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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JUDr. Renáta Šišková, sudca
K004221
Spisová značka: 27K/4/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Slavomír Agárdy, nar. 09.08.1974, bytom Domadice č. 115,
zastúpeného v konaní advokátskou kanceláriou: Mgr. Henrieta Slavkovská, advokát s.r.o., so sídlom Levice, Ľ. Štúra
č. 19, IČO: 47256401, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : Slavomír Agárdy, nar. 09.08.1974, bytom
Domadice č. 115, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka: Slavomír Agárdy, nar. 09.08.1974, bytom Domadice č. 115.
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 17.2.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K004222
Spisová značka: 31K/11/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Stanislav Demján, nar.
15.02.1978, bytom pod 925 83 Žihárec 99, ktorého správcom je: Ing. Ladislav Bódi, so sídlom kancelárie Mariánska
6, 949 01 Nitra, S1154, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.P r i z n á v a správcovi Ing. Ladislav Bódi, so sídlom kancelárie Mariánska 6, 949 01 Nitra, S1154 paušálnu
odmenu v sume 796,66 eura.
II.U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu Ing. Ladislav Bódi, so sídlom kancelárie
Mariánska 6, 949 01 Nitra, S1154, paušálnu odmenu v sume 663,88 eura zo zloženého preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D19 - 22/2016 do 3 dní po
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané. Sťažnosť sa podáva v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal (Okresný súd Nitra).
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a
dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 20.2.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K004223
Spisová značka: 32K/54/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Juraj Štefanovič, nar. 21.09.1983, bytom Železničná
2329/6D, 941 10 Tvrdošovce, právne zastúpený: Advokátska kancelária Timoranská & Štofková s.r.o., so sídlom
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 813 401, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Juraj
Štefanovič, nar. 21.09.1983, bytom Železničná 2329/6D, 941 10 Tvrdošovce, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Juraj Štefanovič, nar. 21.09.1983, bytom Železničná
2329/6D, 941 10 Tvrdošovce.
II.
III.

O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e správcu JUDr.Ladislav Barát, sídlo kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra.

IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka Juraj Štefanovič, nar. 21.09.1983, bytom Železničná 2329/6D,
941 10 Tvrdošovce, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu ; v jednom rovnopise aj na
Okresnom súde Nitra. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do
nich zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v prílohách č.4 až 6 vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č.655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii, keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa v tomto konkurze
neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka Juraj Štefanovič, nar. 21.09.1983, bytom Železničná 2329/6D, 941 10 Tvrdošovce, ktorí majú zvyčajné miesto
pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
spôsobom v zmysle čl.40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 zo dňa 29.mája 2000.
VI.
Poučuje dlžníka o práve domáhať sa oddlženia po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených
zákonom č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v úplnom znení.
VII.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 14
ods.1 Občianskeho súdneho poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 20.2.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K004224
Spisová značka: 1K/34/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Harman, nar.
28.07.1973, bytom Družstevná 108/47, 059 39 Šuňava - Nižná Šuňava, správcom ktorého je JUDr. Jaroslava
Oravcová, so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu správcu na zrušenie
konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Jozef Harman, nar. 28.07.1973, bytom Družstevná 108/47, 059 39 Šuňava Nižná Šuňava, po splnení konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne
(odvolacie
dôvody)Slovenskej
a čoho sa
odvolateľ
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
republiky
podľadomáha
zákona č.(odvolací
200/2011 Z.návrh).
z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 24.02.2017

Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 20.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K004225
Spisová značka: 1K/4/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Bc. Martina Schwartzová, nar. 19.01.1990, trvale bytom
Obrancov mieru 523/17, 064 01 Stará Ľubovňa, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Bc. Martina Schwartzová, nar. 19.01.1990, trvale bytom Obrancov mieru
523/17, 064 01 Stará Ľubovňa,
ustanovuje správcu: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, IČO: 46 333 908,
o t v á r a malý konkurz,
u k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 1K/4/2017. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účinky vyhlásenia
konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 ZKR). Za
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
deň doručenia súdneho
alebo
inej písomnosti
považuje
nasledujúci
deň po zverejnení súdneho
a orozhodnutia
zmene a doplnení
niektorých
zákonov nasa
svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
18 deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci
ZKR ods. 9).
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Deň vydania: 24.02.2017

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 ZKR). Za
deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199
ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 20.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K004226
Spisová značka: 3CoKR/3/2017
Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry Brixiovej a členov senátu JUDr.
Jozefa Vancu a JUDr. Gabriely Varhalíkovej v právnej veci navrhovateľa -veriteľa: BENCONT INVESTMENTS, s.r.o.,
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 36 432 105, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Milan
Minčič, nar. 25.1.1956, bytom Dobrianskeho 9, 066 01 Humenné, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu
Okresného súdu Prešov č.k. 1K/26/2015-51 zo dňa 10.10.2016 takto
rozhodol
P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvej inštancie.
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 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. Drahomíra Brixiová, predseda senátu
K004227
Spisová značka: 1K/27/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Norbert Hlubeň, nar.
01.06.1974, trvale bytom 082 33 Chminianska Nová Ves č. 229, zastúpeného JUDr. Martinom Staroňom, advokátom
so sídlom kancelárie Hlavná 89, 080 01 Prešov, správcom ktorého je Mgr. Slavomír Kollár, so sídlom kancelárie
Levočská 2, 080 01 Prešov, o žiadosti správcu na uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
Súd u k l a d á správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku uvedeného v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 186/2014 dňa 30.09.2014 pod položkou K018804, konkrétne hnuteľné veci
nachádzajúce sa na adrese Chminianska Nová Ves 229 : kuchynská linka, plynová varná doska zn. Elektrolux,
odsávač pary zn. Whirpool, mikrovlná rúra zn. Moulinex, 4 dverová spálňová skriňa so zrkadlom, manželská posteľ s
roštom, komoda s 5 ks zásuviek, 2 ks nočných stolíkov a 1 ks zrkadlo spolu v súpisovej hodnote 2.000,- Eur a to
ponukovým konaním v obchodnom vestníku, inzertnom portáli bazos.sk, pričom v prvom kole nesmie byť kúpna cena
nižšia ako 50 % súpisovej hodnoty, v druhom kole za najvyššiu kúpnu cenu, pričom všetky ponuky má správca právo
odmietnuť, ak by sa mu zdali nevýhodné, bližšie podmienky ponukového konania určí správca, poskytne ich
záujemcom za nenávratný poplatok vo výške 25,- Eur, ktorý je príjmom konkurznej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 186/2014 dňa 30.09.2014 pod položkou K018804, konkrétne hnuteľné veci
nachádzajúce sa na adrese Chminianska Nová Ves 229 : kuchynská linka, plynová varná doska zn. Elektrolux,
odsávač pary zn. Whirpool, mikrovlná rúra zn. Moulinex, 4 dverová spálňová skriňa so zrkadlom, manželská posteľ s
roštom,
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s 5 39/2017
ks zásuviek, 2 ks nočnýchKonkurzy
stolíkov aa1reštrukturalizácie
ks zrkadlo spolu v súpisovej hodnote
2.000,- Eur
a to
Obchodný
vestník
Deň vydania:
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ponukovým konaním v obchodnom vestníku, inzertnom portáli bazos.sk, pričom v prvom kole nesmie byť kúpna cena
nižšia ako 50 % súpisovej hodnoty, v druhom kole za najvyššiu kúpnu cenu, pričom všetky ponuky má správca právo
odmietnuť, ak by sa mu zdali nevýhodné, bližšie podmienky ponukového konania určí správca, poskytne ich
záujemcom za nenávratný poplatok vo výške 25,- Eur, ktorý je príjmom konkurznej podstaty.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 20.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K004228
Spisová značka: 1K/46/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mária Krakovská, nar.
14.07.1954, trvale bytom Hlavná 2089/73, 085 01 Bardejov - Dlhá Lúka, správcom ktorého je BANKRUPTCY &
RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Okružná 18, 058 01 Poprad o odmene odvolaného správcu Ing.
Ľubomíry Tichej, so sídlom kancelárie Rázusova 111, 093 01 Vranov nad Topľou, takto
rozhodol
opravuje výrok uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 1K/46/2014-55 zo dňa 09.05.2016 publikovaného v
Obchodnom vestníku dňa 13.05.2016, ktorý správne znie:
„Priznáva Ing. Ľubomíre Tichej, so sídlom kancelárie Rázusova 111, 093 01 Vranov nad Topľou paušálnu odmenu za
výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2.323,57 eura.“
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou
tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Prešov dňa 17.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K004229
Spisová značka: 2K/26/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ORION-plus, s.r.o., so sídlom
Masarykova 20, Prešov 080 01, IČO: 31 685 871, správcom ktorého je JUDr. Jozef Beňo, PhD., so sídlom
kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, uznesením č. k. 2K/26/2014371 zo dňa 23.01.2017 p o t v r d i l prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 voči úpadcovi: ORION-plus,
s.r.o., so sídlom Masarykova 20, Prešov 080 01, IČO: 31 685 871, prihlásených prihláškou na Okresnom súde
Prešov, vedených v konečnom zozname pohľadávok po por. č. 91-126 a 35 v celkovej výške 36.352,35 eura na
navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.02.2017.
Okresný súd Prešov dňa 20.2.2017
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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Deň vydania: 24.02.2017

JUDr. Tomáš Novák, sudca
K004230
Spisová značka: 38K/8/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Peter Mosný, nar. 30.06.1965,
trvale bytom Trnovská 669/2A, 907 01 Myjava, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Andrej Jaroš so sídlom
kancelárie Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, značka správcu S373, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu
po splnení konečného rozvrhu výťažku, uznesením č.k. 38K/8/2016-174 zo dňa 25.01.2017 zrušil konkurz po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.02.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 20.2.2017
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K004231
Spisová značka: 40K/18/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Poľnohospodárske družstvo Polianka
v konkurze so sídlom Námestie M. R. Štefánika 517/23, 907 01 Myjava, IČO 34 105 034, uznesením č.k.
40K/18/2014-594 zo dňa 25.01.2017 povolil vstup obchodnej spoločnosti FINTRADE Nitra, spol. s r. o. so sídlom
Svätoplukova 2524/24, 949 01 Nitra, IČO 34 151 885 do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok
pôvodného veriteľa GB management, a. s. so sídlom Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha - Břevnov, Česká republika,
IČO 289 82 746, a to v rozsahu postúpenej časti pohľadávky (úroky z omeškania) vo výške 8 608,26 eura, ktorá je
vedená v zozname pohľadávok pod č. 15-GMB-1.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.02.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 20.2.2017
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K004232
Spisová značka: 22K/1/2016
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 22K/1/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu
navrhovateľa 1/

BONTE SK, s.r.o.
Hliníková 1208/29

952 01 Vráble
IČO 36 853 593
navrhovateľa 2/

ESO STAV Jozef Bíro
Jarocká 397
951 35 Veľké Zálužie
IČO 43 054 242

navrhovateľa 3/

KAMEŇOLOMY, s.r.o.
Priemyslená 5
915 17 Nové Mesto nad Váhom
IČO 34 121 358

navrhovateľa 4/

LADCE Betón, s.r.o.
Dolnozemská 13
850 07 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
31 333
389 sídle: www.justice.gov.sk
a o zmene a doplnení niektorých zákonovIČO
na svojom
webovom
na vyhlásenie konkurzu na majetok
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navrhovateľa 3/

Obchodný vestník 39/2017
navrhovateľa 4/

KAMEŇOLOMY, s.r.o.
Priemyslená 5
915 17 Nové Mesto nad Váhom
34 121 358
Konkurzy IČO
a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2017

LADCE Betón, s.r.o.
Dolnozemská 13
850 07 Bratislava
IČO 31 333 389

na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka
Hlavná 591/14
911 05 Trenčín
IČO 47 246 430

STANOX, s.r.o.

nariaďuje pojednávanie
na deň 27. marca 2017 o 09:30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 117, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne
príkaz súdu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
d) ruší poriadok alebo adôstojný
alebo
o zmene priebeh
a doplnenípojednávania
niektorých zákonov
na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
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Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím
na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000

uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä
tým,
že
Obchodný vestník 39/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 24.02.2017
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 20.2.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K004233
Spisová značka: 22K/1/2016
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku : 22K/1/2016
Vo veci
navrhovateľa 1/

BONTE SK, s.r.o.
Hliníková 1208/29

952 01 Vráble
IČO 36 853 593
navrhovateľa 2/

ESO STAV Jozef Bíro
Jarocká 397
951 35 Veľké Zálužie
IČO 43 054 242

navrhovateľa 3/

KAMEŇOLOMY, s.r.o.
Priemyslená 5
915 17 Nové Mesto nad Váhom
IČO 34 121 358

navrhovateľa 4/

LADCE Betón, s.r.o.
Dolnozemská 13
850 07 Bratislava
IČO 31 333 389

proti dlžníkovi
Hlavná 591/14
911 05 Trenčín
IČO 47 246 430

STANOX, s.r.o.

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie
na deň 27. marca 2017 o 09:30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v miestnosti č. dv. 117, posch.1.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka STANOX, s.r.o. a
to
veriteľ č. 1: BONTE SK, s.r.o.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
veriteľ č. 2: ESO
STAVa Jozef
Bíro
o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
veriteľ č. 3: KAMEŇOLOMY, s.r.o.
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veriteľ č. 4: LADCE Betón, s.r.o.

na Okresnom súde Trenčín v miestnosti č. dv. 117, posch.1.
Súd týmto upovedomuje
veriteľov označenýchKonkurzy
v návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok Deň
dlžníka
STANOX,
s.r.o. a
Obchodný
vestník 39/2017
a reštrukturalizácie
vydania:
24.02.2017
to
veriteľ č. 1: BONTE SK, s.r.o.
veriteľ č. 2: ESO STAV Jozef Bíro
veriteľ č. 3: KAMEŇOLOMY, s.r.o.
veriteľ č. 4: LADCE Betón, s.r.o.
o nariadenom pojednávaní.
Upovedomený veriteľ má právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie doneste listiny, ktoré sa vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny, ktoré má
dlžník alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie
svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávanie odvolať.
Podľa § 149 CSP, Prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové tvrdenia,
popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na vykonanie
dôkazov a hmotnoprávne námietky.
Podľa § 150 ods. 1 CSP, Strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce
skutkové tvrdenia týkajúce sa sporu.
Podľa § 151 ods. 1,2 CSP, Skutkové tvrdenia strany, ktoré protistrana výslovne nepoprela, sa považujú
za nesporné. Ak strana poprie skutkové tvrdenia, ktoré sa týkajú jej konania alebo vnímania, uvedie vlastné tvrdenia
o predmetných skutkových okolnostiach, inak je popretie neúčinné.
Podľa § 153 ods. 1,2,3 CSP, strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany
včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana mohla
predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. Ak súd na prostriedky
procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany neprihliadne, uvedie to v odôvodnení rozhodnutia vo veci
samej.
Podľa § 154 CSP, Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Trenčín dňa 20.2.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K004234
Spisová značka: 40NcKR/15/2016
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 40NcKR/15/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Tibor Horňák, nar. 18.06.1972, bytom Cintorínska 628/8, Dubnica nad

Váhom
nariaďuje pojednávanie
na deň 14.03.2017 o 10:00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Poučenie:
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi,
že ste predvolaný.

nariaďuje pojednávanie
na deň 14.03.2017 o 10:00 hod.
Obchodný vestník 39/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 24.02.2017
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 20.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K004235
Spisová značka: 38NcKR/24/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 24.02.2017

Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 38NcKR/24/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Róbert Mikuš, nar. 01.06.1969, bydliskom Osvienčimská 1718/16, 911 03 Trenčín

nariaďuje pojednávanie
na deň 14.03.2017 o 10:30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví
na súd,
hoci naň
bol riadne
a včas predvolaný
a svoju
včas a vážnymi
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky podľa
zákonaneprítomnosť
č. 200/2011 Z. z.neospravedlnil
o Obchodnom vestníku
okolnosťami,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
c) neuposlúchne príkaz súdu,
26
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.

Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Obchodný vestník 39/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 24.02.2017
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 20.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K004236
Spisová značka: 38NcKR/25/2016
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 38NcKR/25/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka Jozef Hrvola, nar. 11.03.1963, bydliskom J. Murgaša 157/2, 971 01 Prievidza
nariaďuje pojednávanie
na deň 14.03.2017 o 11:00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
mohla predpokladať.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
27 uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie

Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala vestník
na ďalšom
pojednávaní zastúpiť inou
osobou,
k odročeniu pojednávania došlo
z dôvodu
jej 24.02.2017
Obchodný
39/2017
Konkurzy
a ak
reštrukturalizácie
Deň
vydania:
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 20.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K004237
Spisová značka: 40NcKR/33/2016
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 40NcKR/33/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka
Považská Bystrica

Jana Hajná, nar. 22.04.1986, bytom Považská Teplá 346, 017 05
nariaďuje pojednávanie

na deň 14.03.2017 o 9:30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Ak si zvolíte
zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených

na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Obchodný vestník 39/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.

Deň vydania: 24.02.2017

Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 20.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K004238
Spisová značka: 3K/28/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadkyne: Janka Mičudová, nar. 20.09.1973,
bytom A. Rudnaya 2305/45, 010 01 Žilina, správcom ktorého je LexCreditor, k.s., so sídlom kancelárie Červenej
armády 1, 036 01 Martin, IČO: 47 245 913, takto
rozhodol

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

Deň vydania: 24.02.2017

Priznáva JUDr. Andrei Buricovej, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín paušálnu
odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 331,94 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Ak súd uznesením uložil žalovanému povinnosť v určenej lehote písomne sa vyjadriť k žalobe a v
tomto svojom vyjadrení uviesť rozhodujúce skutočnosti na svoju obranu, pripojiť listiny, na ktoré sa odvoláva, a
označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení a žalovaný túto povinnosť bez vážneho dôvodu nesplnil, súd môže aj
bez nariadenia pojednávania rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie, ktorým žalobe vyhovie (§ 273 CSP).
Okresný súd Žilina dňa 20.2.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K004239
Spisová značka: 4K/1/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Anna Ďatková, nar. 26.7.1971, bytom
013 13 Konská 599, podnikajúca pod obchodným menom Anna Ďatková, s miestom podnikania 013 13 Konská 599,
IČO: 31 075 401 (toho času má pozastavenú činnosť), správcom ktorého je: JUDr. Marta Bojo Vevurková, so sídlom
kancelárie ul. Mieru 312/13, 029 01 Námestovo, takto
rozhodol
Vyhlásený konkurz na majetok úpadcu súd uznáva za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 20.2.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K004240
Spisová značka: 4K/1/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Anna Ďatková, nar. 26.7.1971, bytom
013 13 Konská 599, podnikajúca pod obchodným menom Anna Ďatková, s miestom podnikania 013 13 Konská 599,
IČO: 31 075 401 (toho času má pozastavenú činnosť), správcom ktorého je: JUDr. Marta Bojo Vevurková, so sídlom
kancelárie ul. Mieru 312/13, 029 01 Námestovo, o návrhu správcu na uloženie záväzného pokynu, ako postupovať,
takto
rozhodol
Majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty úpadcu, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 16/2017 zo dňa
24.01.2017, a to:
-

kozmetické hydraulické lehátko, súpisová hodnota 200 eur,
kozmetický stolík, súpisová hodnota 150 eur,
registračná pokladnica, súpisová hodnota 200 eur,

je správca povinný speňažovať v ponukovom konaní nasledovným spôsobom:
Výzvu na predkladanie ponúk s podrobným opisom speňažovaných hnuteľných vecí vrátane úplných podmienok
ponukového konania je správca povinný zverejniť v Obchodnom vestníku a na úradnej tabuli správcu. Lehota na
podávanie záväzných ponúk bude stanovená na 20 dní odo dňa zverejnenia výzvy na prekladanie ponúk v
Obchodnom vestníku.
Ponuky spravodlivosti
sa budú doručovať
adresupodľa
kancelárie
bude oprávnený
predložiť
Vydáva Ministerstvo
Slovenskejna
republiky
zákona č.správcu.
200/2011 Záujemca
Z. z. o Obchodnom
vestníku
a o zmene
a doplnení niektorých
svojom webovom
sídle: www.justice.gov.sk
ponuku na súbor vecí alebo
na jednotlivé
súpisovézákonov
zložkynasamostatne,
minimálne
za cenu rovnajúcu sa súpisovej
hodnote majetku. Obálky s ponukami budú otvorené po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu, o
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čom je správca povinný spísať úradný záznam. Následne správca ponuky vyhodnotí a o výsledku ponukového
konania bude podrobne informovať súd. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu so záujemcom, ktorý ponúkne za

-

registračná pokladnica, súpisová hodnota 200 eur,

je správca povinný speňažovať v ponukovom konaní nasledovným spôsobom:
Obchodný vestník 39/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 24.02.2017
Výzvu na predkladanie ponúk s podrobným opisom speňažovaných hnuteľných vecí vrátane úplných podmienok
ponukového konania je správca povinný zverejniť v Obchodnom vestníku a na úradnej tabuli správcu. Lehota na
podávanie záväzných ponúk bude stanovená na 20 dní odo dňa zverejnenia výzvy na prekladanie ponúk v
Obchodnom vestníku. Ponuky sa budú doručovať na adresu kancelárie správcu. Záujemca bude oprávnený predložiť
ponuku na súbor vecí alebo na jednotlivé súpisové zložky samostatne, minimálne za cenu rovnajúcu sa súpisovej
hodnote majetku. Obálky s ponukami budú otvorené po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu, o
čom je správca povinný spísať úradný záznam. Následne správca ponuky vyhodnotí a o výsledku ponukového
konania bude podrobne informovať súd. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu so záujemcom, ktorý ponúkne za
speňažovanú vec najvyššiu kúpnu cenu, príp. ktorého ponuka bude najkomplexnejšia. Ďalšie podmienky ponukového
konania, ktoré nie sú upravené týmto záväzným pokynom, je správca oprávnený stanoviť sám, pri dodržaní zásady
hospodárnosti, verejnosti a transparentnosti.
V prípade neúspechu prvého kola ponukového konania je správca oprávnený ponukové konanie zopakovať, za
podmienok uvedených v odôvodnení tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 20.2.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K004241
Spisová značka: 4K/10/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Michal Dudáš, nar. 28.2.1989, bytom
Oravský Biely Potok 9, podnikajúci pod obchodným menom Michal Dudáš, s miestom podnikania 027 42 Oravský
Biely Potok 9, IČO: 45 463 646, o návrhu správcu na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov úpadcu, zverejnený v Obchodnom
vestníku 234/2016 zo dňa 07.12.2016.
Nezabezpečené pohľadávky uspokojí správca nasledovne:
Consumer Finance Holding, a.s., IČO: 35 923 130 - 284,89 eur,
Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005 - 29,92 eur,
Sociálna poisťovňa, IČO: 30 807 484 - 238,15 eur,
Union zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 36 284 831 - 128,26 eur,
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., IČO: 35 792 752 - 576 eur,
BL Telecom collection, s.r.o., IČO: 47 150 513 - 17,95 eur,
Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 36 403 008 - 4,32 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 20.2.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K004242
Spisová značka: 4K/20/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Peter Pivko, nar. 8.8.1961, bytom
013 22 Rosina 639, právne zastúpeného: Advokátska kancelária Mestická, Slovíková, s.r.o., so sídlom
Hviezdoslavova 6, 010 01 Žilina, IČO: 36 421 910, správcom ktorého je: Mgr. Michal Miho, so sídlom kancelárie
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina, o návrhu správcu na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov úpadcu, zverejnený v Obchodnom
vestníku 1/2017 zo dňa 02.01.2017.
Nezabezpečené pohľadávky uspokojí správca nasledovne:
-

BENCONT INVESTMENTS, s. r. o., IČO: 36 432 105 - 2.960,82 eur,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Ing. Martin
2.489,95
eur. zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
a o Beniač
zmene a -doplnení
niektorých
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Schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov úpadcu, zverejnený v Obchodnom
vestníku
1/2017
zo dňa
02.01.2017.
Obchodný
vestník
39/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 24.02.2017
Nezabezpečené pohľadávky uspokojí správca nasledovne:
Poučenie:

BENCONT INVESTMENTS, s. r. o., IČO: 36 432 105 - 2.960,82 eur,
Ing. Martin Beniač - 2.489,95 eur.

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 20.2.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K004243
Spisová značka: 2K/18/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníka: Vladimír Mitošinka, nar.
11.03.1987, bytom Opavská 619/2, 031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny, právne zastúpený: JANČI & Partners
s.r.o., Advokátska kancelária, so sídlom Belopotockého 720/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47 258 748, ktorého
správcom je: JUDr. Milota Ferenčíková PhD., so sídlom kancelárie: P. Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, v časti o
návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Priznáva správcovi: JUDr. Milota Ferenčíková PhD., so sídlom kancelárie: P. Mudroňa 505/5, 036 01 Martin,
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho
neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. O sťažnosti
rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť
zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je
súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
Okresný súd Žilina dňa 20.2.2017
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
K004244
Spisová značka: 1K/10/2011
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: D A R A L, s.r.o., Slnečná 162/15, 029 01
Námestovo, IČO: 36 752 487, správcom ktorého je: JUDr. Martina Dragašič, naposledy so sídlom kancelárie:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, takto
rozhodol

O d v o l á v a správcu: JUDr. Martinu Dragašič, so sídlom kancelárie: Sabinovská 12, 821 02 Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Okresný súd Žilina dňa 20.2.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, 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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K004245
Spisová značka: 1R/1/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: MIKOMIX, spol. s r.o., Družinská 897, 013 22
Rosina, IČO: 36 414 930, na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: MIKOMIX, spol. s r.o., Družinská 897, 013 22 Rosina, IČO: 36
414 930.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Reštrukturalizačné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony; iné právne úkony dlžníka podliehajú
súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok,
b) pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia
alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné
konania sa prerušujú,
c) pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi,
d) druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre omeškania
dlžníka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného konania;
vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné,
e) zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej
odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania alebo konkurzného konania sú neúčinné,
f) pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať,
g) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Žilina dňa 20.2.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K004246
Spisová značka: 1K/14/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Furjel, nar. 15.11.1977, bytom
Matúšovská 439, 027 01 Žaškov, zastúpeného: JUDr. Rastislavom Skybom, advokátom so sídlom Farská 6, Žilina,
správcom ktorého je: JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, v časti o
návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie je prípustné odvolanie. Odvolanie môže podať správca a veriteľ, ktorého
zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v
Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Okresný súd Žilina dňa 20.2.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, 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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K004247
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JPZ s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská 702/37A, 962 02 Vígľaš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 271 964
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2015 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Správca I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. úpadcu JPZ s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Zvolenská
702/37A, 962 02 Vígľaš, IČO: 44 271 964, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel:
sro, vložka č. 15084/S, týmto zverejňuje opravu oznámenia o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate
a zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa ČSOB Leasing, a.s., ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 225/2016 pod
značkou záznamu K026691 dňa 24.11.2016, a to v dôsledku administratívnej chyby v písaní.
Správne znenie oznámenia o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej
podstaty znie nasledovne:

„I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. správca úpadcu JPZ s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Zvolenská
702/37A, 962 02 Vígľaš, IČO: 44 271 964, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel:
sro, vložka č. 15084/S, týmto v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok
proti podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa ČSOB Leasing, a.s.
Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť čiastkový rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa ČSOB Leasing, a.s.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
v súlade s ustanovením § 96 ods. 3 ZKR oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu
pohľadávok proti podstate 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.“

Predmetné znenie v celom rozsahu náhrada pôvodne znenie zverejnené dňa 24.11.2016.
Evidencia pohľadávok proti podstate týmto zverejnením nie je dotknutá.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K004248
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Krabáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 2486/27, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2016 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Oznam o súpise majetku všeobecnej podstaty
Mgr. Janette Adamcová, so sídlom Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, značka správcu
S 1504 ako
správca úpadcu Marcel Krabáč, nar.: 24.02.1978, bytom Dukelská 2486/27, 017 01 Prievidza (ďalej len ako
„Úpadca“) v konkurznom konaní č.k. 40K/53/2016, zverejňujem tento súpis všeobecnej podstaty majetku úpadcu:

Súpisová zložka majetku č. 1

Popis

Preddavok zložený úpadcom

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA

Register v ktorom sa eviduje
Deň zápisu do súpisu majetku
Dôvod zápisu do súpisu majetku
Súpisová hodnota v €

Okresný súd Trenčín
30.12.2016
v zmysle § 67 ods. 1, písm. a) ZKR
663,88 €

Súpisová zložka majetku č. 2

Popis

HNUTEĽNÉ VECI

Register v ktorom sa eviduje
Deň zápisu do súpisu majetku
Dôvod zápisu do súpisu majetku
Súpisová hodnota v €

Súpisová zložka majetku č. 3

Popis

HNUTEĽNÉ VECI

Register v ktorom sa eviduje
Deň zápisu do súpisu majetku
Dôvod zápisu do súpisu majetku
Súpisová hodnota v €

Osobné motorové vozidlo HYUNDAI LANTRA,
EČV: PB 800 AG
Okresný dopravný inšpektorát Považská Bystrica
10.02.2017
v zmysle § 67 ods. 1, písm. a) ZKR
1 000,00 €

Osobné motorové vozidlo
RENAULT LAGUNA,
EČV: PB 043 BE
Okresný dopravný inšpektorát Považská Bystrica
10.02.2017
v zmysle § 67 ods. 1, písm. a) ZKR
1 000,00 €

V Myjave dňa 21.02.2017
Mgr. Janette Adamcová, správca úpadcu

K004249
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Krabáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 2486/27, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2016 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Oznam o súpise majetku oddelenej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Mgr. Janette Adamcová, so sídlom Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, značka správcu
S 1504 ako
správca úpadcu Marcel Krabáč, nar.: 24.02.1978, bytom Dukelská 2486/27, 017 01 Prievidza (ďalej len ako
„Úpadca“) v konkurznom konaní č.k. 40K/53/2016, zverejňujem tento súpis oddelenej podstaty majetku úpadcu:
ODDELENÁ PODSTATA
•

Zabezpečený veriteľ: Všeobecná úverová banka, a. s.

Súpisová
majetku č. 1

zložka

NEHNUTEĽNOSTI

Byt č. 5, na 1. poschodí, vchod č. 27, v bytovom dome súpisné číslo 2486, postavenom na
parcele č. 2464/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 375 m2, - podiel priestoru na
Popis
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku –
5039/128260
Register v ktorom sa Kataster nehnuteľností, Okresný úrad Považská Bystrica, katastrálny odbor, LV č. 6700, obec
eviduje
Považská Bystrica, katastrálne územie Považská Bystrica
Deň
zápisu
do
30.12.2016
súpisu majetku
Dôvod zápisu do
v zmysle § 67 ods. 1, písm. a) ZKR
súpisu majetku
Súpisová hodnota v
45 000,00 €
€
Spoluvlastnícky
1/1
podiel

K vyššie uvedenej súpisovej zložke majetku sa vzťahuje nasledovné zistené zabezpečovacie právo („ZP“)

Druh ZP

Zabezpečená
suma

Deň
vzniku
registrácie

záložné
právo

17 891,95 €

12.04.2005

ZP/Deň Poradie
ZP
druhé

Právny dôvod vzniku ZP
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti zo dňa
09.03.2005

V Myjave dňa 21.02.2017
Mgr. Janette Adamcová, správca úpadcu

K004250
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Majchrovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čerlinská 3, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/54/2014 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/54/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z ďalšej schôdze veriteľov
Spisová značka: 1K/54/2014 S1159
Úpadca: Alena Majchrovičová
Nar. 28.09.1984, bytom Čerlinská 3, 091 01 Stropkov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dátum konania: 17.02.2017
Miesto konania: kancelária správcu
Čas konania: 10.00 hod. /prezentácia od 9.30 hod./
Prítomní: a/ predseda schôdze: JUDr. Daniel Fink, správca
b/ veritelia:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, SR, IČO: 00151653
Program schôdze: 1. Otvorenie schôdze
2. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Správa o činnosti správcu, súpise podstát a stave konkurzného konania
5. Rôzne
6. Záver
Prezentácia zúčastnených sa uskutočnila od 9.30 hod. podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť
tejto zápisnice. Konštatuje sa, že schôdze sa zúčastnil jeden veriteľ, z toho je oprávnený na schôdzi hlasovať jeden
veriteľ. Schôdzi predsedal jej zvolávateľ – správca konkurznej podstaty. Schôdzu otvoril a prítomných veriteľov
privítal predseda schôdze.
1. Otvorenie schôdze:
Predseda schôdze a prítomní veritelia konštatovali, že veritelia boli oboznámení s dátumom konania ďalšej schôdze
veriteľov, uverejneného v Obchodnom vestníku 17/2017 dňa 25.01.2017. Následne predseda schôdze oboznámil
prítomných veriteľov so zistenou účasťou, ako i rozsahom hlasovacích práv jednotlivých veriteľov. Zároveň
konštatoval, že ďalšia schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, keďže sa na nej zúčastnil jeden veriteľ oprávnený na
schôdzi hlasovať.
2. Rozhodovanie o výmene správcu:
Predseda schôdze vyzval prítomných veriteľov zúčastnených na schôdzi a oprávnených na schôdzi hlasovať na
predloženie návrhov na výmenu správcu. Vzhľadom na to, že žiaden z prítomných veriteľov nevyužil svoje
oprávnenie a nepodal návrh na výmenu správcu, správca vyzval, aby veritelia hlasovali o potvrdení jeho osoby ako
správcu úpadcu.
Hlasovanie:
Prítomní: 2 014,51 hlasov (všetci prítomní veritelia podľa prezenčnej listiny)
Za: 2 014,51 hlasov
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, SR, IČO: 00151653 počet hlasov: 2 014,51
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Uznesenie č. 1
Schôdza veriteľov potvrdzuje ako správcu úpadcu Alena Majchrovičová nar. 28.09.1984, bytom Čerlinská 3, 091 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Schôdza veriteľov potvrdzuje ako správcu úpadcu Alena Majchrovičová nar. 28.09.1984, bytom Čerlinská 3, 091 01
Stropkov, JUDr. Daniela Finka, správcu so sídlom Valaškovská 21, 066 01 Humenné, č. záp. v zozname správcov:
S 1159.
Námietky uplatnené proti uzneseniu z dôvodu rozporu so zákonom:
Bez námietok
3. Voľba zástupcu veriteľov:
Predseda schôdze predložil spomedzi prítomných nezabezpečených veriteľov, oprávnených na schôdzi hlasovať
návrh na voľbu zástupcu veriteľov, a to postupne od nezabezpečeného veriteľa s najvyšším počtom hlasov, pričom
ako prvého predseda schôdze navrhol za zástupcu veriteľov zvoliť Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832
37 Bratislava, SR, IČO: 00151653.
Hlasovanie:
Prítomní: 2 014,51 hlasov (všetci prítomní veritelia podľa prezenčnej listiny)
Za: 2 014,51 hlasov
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, SR, IČO: 00151653 počet hlasov: 2 014,51
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Uznesenie č. 2
Schôdza veriteľov zvolila zástupcu veriteľov, ktorým sa stáva Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, SR, IČO: 00151653.
Námietky uplatnené proti uzneseniu z dôvodu rozporu so zákonom:
Bez námietok
4. Správa o činnosti správcu, súpise podstát a stave konkurzného konania:
Správca oboznámil prítomných veriteľov s činnosťou a úkonmi ním vykonanými odo dňa začatia konkurzného
konania do konania tejto schôdze veriteľov, ktoré sa týkali najmä zisťovania stavu majetku úpadcu, vyhotovenia
súpisu majetku úpadcu, záväzkov úpadcu, vypracovania konečného zoznamu prihlásených pohľadávok veriteľov,
ako i ďalších úkonov súvisiacich so správou majetku v priebehu konkurzného konania, s poukazom na písomné
správy, ktoré správca zaslal Okresnému súdu v Prešove po začatí konkurzného konania ako aj po vyhlásení
konkurzu na majetok úpadcu.
Hlasovanie:
Prítomní: 2 014,51 hlasov (všetci prítomní veritelia podľa prezenčnej listiny)
Za: 2 014,51 hlasov
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, SR, IČO: 00151653 počet hlasov: 2 014,51
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Uznesenie č. 3
Schôdza veriteľov berie na vedomie správu o činnosti správcu, súpise podstát a stave konkurzného konania

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Námietky uplatnené proti uzneseniu z dôvodu rozporu so zákonom:
Bez námietok
5. Rôzne:
Predseda schôdze poučil veriteľov oprávnených na schôdzi hlasovať o možnosti uplatniť proti prijatým uzneseniam
námietky. Žiadny z veriteľov neuplatnil žiadnu námietku proti uzneseniam prijatým na tejto schôdzi.
6. Záver:
Keďže program schôdze veriteľov bol vyčerpaný, predseda schôdze poďakoval prítomným za účasť na schôdzi
a schôdzu o 11.00 hod. ukončil.
Prílohy: - prezenčná listina
V Humennom dňa 17.02.2017
Predseda schôdze veriteľov
JUDr. Daniel Fink, správca

K004251
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STEEL TRANS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adlerova 1 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 674 160
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Štúrova 19, 040 01 Košice - Staré mesto
Spisová značka správcovského spisu: 31R/2/2016 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31R/2/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O ZAVEDENÍ DOZORNEJ SPRÁVY
Ing. Viliam Lafko, so sídlom kancelárie Štúrova 19, 040 01 Košice, Slovenská republika ako reštrukturalizačný
správca, týmto v zmysle ust. § 163 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZKR“) a v súlade so Záväznou časťou veriteľmi schváleného a súdom
potvrdeného reštrukturalizačného plánu dlžníka STEEL TRANS s.r.o., so sídlom Adlerova 1, 040 01 Košice,
Slovenská republika, IČO: 31 674 160 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka
č. 3227/V, oznamuje zavedenie dozornej správy nad dlžníkom: STEEL TRANS s.r.o., so sídlom Adlerova 1, 040 01
Košice, Slovenská republika, IČO: 31 674 160, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel:
Sro, vložka č. 3227/V.
Dozorným správcom je: Ing. Viliam Lafko, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu S1424, so sídlom kancelárie Štúrova 19, 040 01 Košice,
Slovenská republika.
Podľa ust. § 163 ods. 1 ZKR účinky dozornej správy nastanú zverejnením oznámenia dozorného správcu o
zavedení dozornej správy v Obchodnom vestníku. Dozorná správa sa zavádza na obdobie po skončení
reštrukturalizácie až do úplného splnenia reštrukturalizačného plánu.
Podľa ust. § 163 ods. 2 ZKR a v zmysle Záväznej časti veriteľmi schváleného a súdom potvrdeného
reštrukturalizačného plánu džníka: spoločnosť STEEL TRANS s.r.o., so sídlom Adlerova 1, 040 01 Košice,
Slovenská
republika,
IČO:
31 674
160,
zapísaná
v Obchodnom
registri
Okresného
súdu
Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 3227/V,
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oznamujem nasledovné skutočnosti:
A:

Osoba podliehajúca dozornej správe:

STEEL TRANS s.r.o., so sídlom Adlerova 1, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 31 674 160, zapísaný
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 3227/V (ďalej len ako „Dlžník“).

B:

Dozorný správca:

Ing. Viliam Lafko, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej
republiky, značka správcu S1424, so sídlom kancelárie: Štúrova 19, 040 01 Košice, Slovenská republika (ďalej aj
iba ako „Dozorný správca“).

C:

Rozsah právnych úkonov podliehajúcich súhlasu dozorného správcu:

-

založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;

-

nadobudnutie alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe;

-

zmenu právnej formy, zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie Dlžníka;

prevod, prenájom alebo akékoľvek zaťaženie majetku vo vlastníctve Dlžníka, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku Dlžníka;
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
-

uzatvorenie nových úverových zmlúv;

-

uzatvorenie zmluvy, ktorou sa Dlžník zaviaže na plnenie s hodnotou nad 100.000 EUR;

akékoľvek peňažné plnenie zo strany Dlžníka alebo viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v
priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 300.000 EUR, ak nejde o plnenia vyplývajúce z právnych
úkonov Dlžníka schválených Správcom.

D: Poučenie
Podľa ust. § 163 ods. 3, druhá veta ZKR ak dlžník, ako osoba podliehajúca dozornej správe urobí právny úkon bez
písomného súhlasu Dozorného správcu, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však
možno v konkurze odporovať, ak pred úplným splnením plánu bol na majetok osoby podliehajúcej dozornej správe
vyhlásený konkurz.

Ing. Viliam Lafko
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K004252
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WINDOR automatické dvere, s.r.o. " v lividácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 133 666
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/57/2016 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/57/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V súlade s ust. § 28 ods. 3 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov, (ďalej len ZKR), oznamujem týmto účastníkom konkurzného konania, že po
uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok dňa 17.02.2017 boli doručené a do zoznamu pohľadávok
zapísané dve prihášky nezabezpečených pohľadávok :
Veriteľ : OKNO FINAL, spol. s r.o., Podskala 2/3241, 052 01 Spiššská Nová Ves, IČO: 44 760 922
Por.č.

Právny dôvod

Istina pohľadávky

1.

Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzku zo dňa 3.8.2015
(fa.č.14110225)

2.

Úroky z omeškania Náklady uplatnenia

18 054,00 EUR

0

0

Celkom

18 054,00 EUR

Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzku zo dňa 3.8.2015
(fa.č. 14110283)

20 064,82 EUR

0

0

20 064,82 EUR

Podľa ust. § 32 pds. 3 písm. b/ ZKR uvedené pohľadávky možno poprieť do 30 dní od zverejnenia zapísania
pohľadávok do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku.
Vo Zvolene, dňa 20.02.2017.

JUDr. Viera Cibulová, správca

K004253
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Remenár Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska Blatnica 7, 956 05 Nitrianska Blatnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/47/2016 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/47/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, zn. správcu: S1770, správca úpadcu:
Ján Remenár, nar.: 20.11.1956, bytom Nitrianska Blatnica 7, 956 05 Nitrianska Blatnica oznamuje, že účastníci
konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Štefánikova trieda 9, 949 01
Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:30 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na:
kontakt: tel.:

+421 904 469 210
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spravca@brlas.sk

Mgr. Ondrej Brláš, správca

K004254
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Remenár Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska Blatnica 7, 956 05 Nitrianska Blatnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/47/2016 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/47/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu: Ján Remenár, nar.:
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu: Ján Remenár, nar.:
20.11.1956, bytom Nitrianska Blatnica 7, 956 05 Nitrianska Blatnica (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme, že na
majetok Úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 08.02.2017, sp. zn. 31K/47/2016, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 32/2017 dňa 15.02.2017 vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bol ustanovený Mgr.
Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, značka správcu: S1770 (ďalej aj ako
„Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Ján Remenár, born on 20.11.1956, with permanent address Nitrianska Blatnica 7, 956 05 Nitrianska Blatnica, our
duty is to inform you, that the District Court in Nitra dated 08.02.2017, No. 31K/47/2016, and promulgated in the
Commercial bulletin No. 32/2017 from 15.02.2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed Mgr. Ondrej Brláš, with registered seat at Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, registered with the List of
trustees of Ministry of Justice of the Slovak republic, ref. No. of trustess S1770, as the trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act
as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
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
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dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; therwise it will not be
taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
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V Nitre, 20.02.2017
In Nitra, 20.02.2017
Mgr. Ondrej Brláš, správca
Mgr. Ondrej Brláš, trustee

K004255
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DREAM TRANS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 61/56 / 0, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 273 031
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/34/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/34/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca: Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym
orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správca úpadcu: DREAM TRANS, s.r.o., so sídlom
Bratislavská 61/56, 924 01 Galanta, IČO: 36 273 031, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku je možné v pracovných dňoch nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na
adrese: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, v čase od 08:00 hod. - do 12:00 hod. a od 13:00 hod. - do 14:30. Žiadosti na
zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, alebo na
tel.čísle: 033/5536212, emailom: office.tt@agnerpartners.sk.
V Trnave dňa 21.02.2017
Prvý správcovský dom, k.s., Správca

K004256
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimíra Papajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považské Podhradie 17, 017 04 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/33/2015 S 41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/33/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota

Číslo súp.
Názov
zložky

Súpisová
hodnota v €

Register Popis
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16

VP-Building Team s.r.o.,Považské
Podhradie 17, 017 04 Považská Bystrica

Zrážky zo mzdy v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle ust. § 72 odst. 45,00
2 ZKR

17

VP-Building Team s.r.o.,Považské
Podhradie 17, 017 04 Považská Bystrica

Zrážky zo mzdy v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle ust. § 72 odst. 45,00
2 ZKR

K004257
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DREAM TRANS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 61/56, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 273 031
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 54 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/34/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/34/2016
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 DREAM TRANS, s.r.o., so
sídlom Bratislavská 61/56, 924 01 Galanta, IČO: 36 273 031, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava,
sp. zn.: 36K/34/2016, zo dňa 09.02.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the DREAM TRANS, s.r.o., so sídlom Bratislavská 61/56, 924 01 Galanta, IČO: 36 273 031, Slovak
republic, (hereinafter only “the Bankrupt“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court
Trnava, No. 36K/34/2016 dated on 9th of February 2017, the bankruptcy was declared on the Bankrupt‘s
estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 33/2017, deň vydania
16.02.2017. Dňom 17.02.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trnava was published in Business Journal No. 33/2017 on 16th
February 2017. Bankruptcy was declared on 17th February 2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter
only„the BRA“ ) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
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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).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the
bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the
bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a recovery proceedings. If the court receives during the
bankruptcy a request on restructuring of the bankrupt, the court declines the request on restructuring by a
resolution (§ 23 sec. 2 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
2. The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom Nitrianska 5,
917 54 Trnava, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Trnava (§ 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).
3. The application shall be submitted in one original to the trustee – Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom
Nitrianska 5, 917 54 Trnava, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in the other original the creditor delivers
the application to the court - District Court Trnava / Okresný súd Trnava, Hlavná 49, 917 83 Trnava, Slovak
Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall
be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the
Business Journal (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
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).
4. If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in
the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into
the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
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).
5. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application
delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy,
otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA).
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).
6. Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the
fulfilment of the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional
claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of
the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA).
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7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
7. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
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).
8. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such
creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which
ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent,
in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
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).
9. If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will
not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other
claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
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).
10. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name,
surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat
of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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)
11. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
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).
12. In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
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).
13. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
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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).
14. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
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).
15. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
16. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
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).
17. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents
will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
18. 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).
18. The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
19. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
20. 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
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nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
20. The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the
judge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the matter and to
decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the
doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later delivered objections (197
sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which the
judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the reason of
exclusion. The submission, which does not fulfil the objections of bias will not be taken into consideration;
in this case the matter will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

V Trnave dňa 21.02.2017
In Trnava, on 21th February 2017

Prvý správcovský dom, k.s., Správca

K004258
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škultéty Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Vodojemom 465 / 33, 956 41 Uhrovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Šrobárova 9, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 40K/20/2015 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/20/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o výzve na uplatnenie predkupného práva.

JUDr. Mária Bustinová – správca úpadcu JUDr. Jozef Škultéty, nar. 08.11.1955, trvale bytom Pod
Vodojemom 465/33, 956 41 Uhrovec, SR, týmto oznamuje, že v zmysle Zákona č. 7/2005 o konkurze
a reštrukturalizácií, najmä ust. § 93 a nasl. a v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov zo dňa
07.11.2016, vo veci všeobecnej podstaty vyzýva spoluvlastníkov na uplatnenie predkupného práva pri
predaji nehnuteľností v majetku úpadcu.

Predmetom speňaženia sú nehnuteľnosti, tak ako boli zverejnené v obchodnom vestníku č. OV 2015/167 zo
dňa 31.08.2015 a to takto:

Typ súpisnej položky majetku : POZEMKY:
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

51

Obchodný vestník 39/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2017

Pozemky zapísane na liste vlastníctva č. 249 Okresného úradu Bánovce nad Bebravou – katastrálny odbor,
k.ú. Žitná, obec ŽITNÁ – RADIŠA :

·

Druh pozemku: orná pôda, parc.č. 1322 o výmere 2783 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je 1/24-ina,
súpisová hodnota je 39,33 EUR

·

Druh pozemku: trvalé trávne porasty, parc.č. 1323 o výmere 2515 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je
1/24-ina, súpisová hodnota je 6,22 EUR

·

Druh pozemku: orná pôda, parc.č. 1324 o výmere 1910 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je 1/24-ina,
súpisová hodnota je 26,99 EUR

·

Druh pozemku: orná pôda, parc.č. 1325 o výmere 3571 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je 1/24-ina,
súpisová hodnota je 50,47 EUR.

·

Druh pozemku: trvalé trávne porasty, parc.č. 1326 o výmere 639 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/24-ina, súpisová hodnota je 1,58 EUR

·

Druh pozemku: trvalé trávne porasty, parc.č. 1327 o výmere 641 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je
1/24-ina, súpisová hodnota je 1,58 EUR

·

Druh pozemku: trvalé trávne porasty, parc.č. 1328 o výmere 609 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je
1/24-ina, súpisová hodnota je 1,50 EUR

·

Druh pozemku: orná pôda, parc.č. 1329 o výmere 1877 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je 1/24-ina,
súpisová hodnota je 26,52 EUR

·

Druh pozemku: orná pôda, parc.č. 1330 o výmere 1800 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je 1/24-ina,
súpisová hodnota je 25,44 EUR

·

Druh pozemku: orná pôda, parc.č. 1331 o výmere 1270 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je 1/24-ina,
súpisová hodnota je 17,94 EUR

·

Druh pozemku: orná pôda, parc.č. 1332 o výmere 1276 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je 1/24-ina,
súpisová hodnota je 18,03 EUR
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Druh pozemku: Orná pôda, parc.č. 1333 o výmere 2592 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je 1/24-ina,
súpisová hodnota je 36,63 EUR

Pozemky zapísane na liste vlastníctva č. 499 Okresného úradu Bánovce nad Bebravou – katastrálny odbor,
k.ú. Žitná, obec ŽITNÁ – RADIŠA:

·

Druh pozemku: orná pôda, parc.č. 583 o výmere 935 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je 1/12-ina,
súpisová hodnota je 26,42 EUR

·

Druh pozemku: orná pôda, parc.č. 584 o výmere 865 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je 1/12-ina,
súpisová hodnota je 24,45 EUR

Pozemky zapísane na liste vlastníctva č. 500 Okresného úradu Bánovce nad Bebravou – katastrálny odbor,
k.ú. Žitná, obec ŽITNÁ – RADIŠA:

·

Druh pozemku: orná pôda, parc.č. 457 o výmere 1454 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je 1/12-ina,
súpisová hodnota je 41,09 EUR

·

Druh pozemku: orná pôda, parc.č. 460 o výmere 806 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je 1/12-ina,
súpisová hodnota je 22,78 EUR

·

Druh pozemku: orná pôda, parc.č. 461 o výmere 827 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je 1/12-ina,
súpisová hodnota je 23,37 EUR

Pozemky zapísane na liste vlastníctva č. 502 Okresného úradu Bánovce nad Bebravou – katastrálny odbor,
k.ú. Žitná, obec ŽITNÁ – RADIŠA:

·

Druh pozemku: trvalé trávne porasty, parc.č. 712 o výmere 2612 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je
1/12-ina, súpisová hodnota je 12,92 EUR

·

Druh pozemku: trvalé trávne porasty, parc.č. 713 o výmere 4481 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je
1/12-ina, súpisová hodnota je 22,18 EUR
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·

Druh pozemku: orná pôda, parc.č. 714 o výmere 1352 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je 1/12-ina,
súpisová hodnota je 38,21 EUR

·

Druh pozemku: orná pôda, parc.č. 715 o výmere 3052 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je 1/12-ina,
súpisová hodnota je 86,26 EUR

·

Druh pozemku: orná pôda, parc.č. 716 o výmere 1391 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je 1/12-ina,
súpisová hodnota je 39,31 EUR

·

Druh pozemku: orná pôda, parc.č. 717 o výmere 3070 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je 1/12-ina,
súpisová hodnota je 86,77 EUR

·

Druh pozemku: trvalé trávne porasty, parc.č. 718 o výmere 1093 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je
1/12-ina, súpisová hodnota je 5,41 EUR

·

Druh pozemku: orná pôda, parc.č. 729 o výmere 3261 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je 1/12-ina,
súpisová hodnota je 92,17 EUR

·

Druh pozemku: orná pôda, parc.č. 730 o výmere 5211 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je 1/12-ina,
súpisová hodnota je 147,29 EUR

·

Druh pozemku: trvalé trávne porasty, parc.č. 731 o výmere 1354 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je
1/12-ina, súpisová hodnota je 6,70 EUR

·

Druh pozemku: orná pôda, parc.č. 732 o výmere 3110 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je 1/12-ina,
súpisová hodnota je 87,90 EUR

·

Druh pozemku: orná pôda, parc.č. 733 o výmere 1830 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je 1/12-ina,
súpisová hodnota je 51,72 EUR

·

Druh pozemku: orná pôda, parc.č. 734 o výmere 2724 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je 1/12-ina,
súpisová hodnota je 76,99 EUR

·

Druh pozemku: orná pôda, parc.č. 735 o výmere 3329 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je 1/12-ina,
súpisová hodnota je 94,09 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

54

Obchodný vestník 39/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2017

·

Druh pozemku: orná pôda, parc.č. 736 o výmere 1611 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je 1/12-ina,
súpisová hodnota je 45,53 EUR

·

Druh pozemku: orná pôda, parc. č. 737 o výmere 4811 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je 1/12-ina,
súpisová hodnota je 135,91 EUR

Pozemky zapísane na liste vlastníctva č. 728 Okresného úradu Bánovce nad Bebravou – katastrálny odbor,
k.ú. Žitná, obec ŽITNÁ – RADIŠA:

·

Druh pozemku: orná pôda, parc.č. 1254/200 o výmere 2506 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je 1/12-ina,
súpisová hodnota je 70,83 EUR

·

Druh pozemku: orná pôda, parc.č. 1257/200 o výmere 2369 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je 1/12-ina,
súpisová hodnota je 66,96 EUR

·

Druh pozemku: orná pôda, parc.č. 1258/200 o výmere 2368 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je 1/12-ina,
súpisová hodnota je 66,93 EUR

·

Druh pozemku: orná pôda, parc.č. 1259/200 o výmere 2394 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je 1/12-ina,
súpisová hodnota je 67,67 EUR

Pozemky zapísane na liste vlastníctva č. 729 Okresného úradu Bánovce nad Bebravou – katastrálny odbor,
k.ú. Žitná, obec ŽITNÁ – RADIŠA:

·

Druh pozemku: orná pôda, parc.č. 1254/300 o výmere 96 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je 1/12-ina,
súpisová hodnota je 2,71 EUR

·

Druh pozemku: orná pôda, parc.č 1257/300 o výmere 49 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je 1/12-ina,
súpisová hodnota je 1,38 EUR

·

Druh pozemku: orná pôda, parc.č. 1258/300 o výmere 138 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je 1/12-ina,
súpisová hodnota je 3,90 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh pozemku: orná pôda, parc.č. 1259/300 o výmere 117 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je 1/12-ina,
súpisová hodnota je 3,30 EUR

Pozemky zapísane na liste vlastníctva č. 764 Okresného úradu Bánovce nad Bebravou – katastrálny odbor,
k.ú. Žitná, obec ŽITNÁ – RADIŠA:

·

Druh pozemku: lesné pozemky, parc.č. 1578 o výmere 30233 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu je
1/24-ina, súpisová hodnota je 427,29 EUR

Súpisová hodnota pozemkov: 2.130,67 EUR

- lehota na uplatnenie predkupného práva: 60 dní od zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku;

- uplatnenie predkupného práva: písomne u správcu na adrese jeho sídla: Šrobárova 186/9, 914 51
Trenčianske Teplice;

- úhrada kúpnej ceny: do 15 dní od oznámenia prijatia ponuky správcom a podpísania kúpnej zmluvy.

Podiely úpadcu na predmetných pozemkoch budú odpredané záujemcovi o ich kúpu alebo viacerým
záujemcom na základe ich dohody alebo pomerne podľa veľkosti ich podielov, ktorí svoje predkupné právo
za stanovených podmienok uplatnia.

Ak predkupné právo nebude v uvedenej stanovenej lehote uplatnené, na predaj nehnuteľností bude
vyhlásená verejná dražba.

JUDr. Mária Bustinová - správca

K004259
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kochan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolonáda 4833/20, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1974
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 4K 56/2016 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 56/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota,
správca úpadcu Ján Kochan, nar. 18.08.1974, bytom Kolonáda 4833/20, Lučenec, v zmysle ustanovenia §28,
ods. 3 ZKR oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania sp. zn. 4K 56/2016, že dňa 21.02.2017, t.j. po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená prihláška zabezpečenej
pohľadávky veriteľa PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava 26, IČO: 35 792 752,
Výška celkovej prihlásenej sumy pohľadávky vrátane príslušenstva je 2 697,14 €
Prihlášku správca zapísal do zoznamu pohľadávok dňa 21.02.2017 pod poradovým číslom 8.
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.

K004260
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Hlopko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záborského 2908/10, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.6.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K 1/2016 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K 1/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu Vladimír Hlopko, nar. 6.6.1966, Záborského 2908/10, 058 01 Poprad, v zmysle §28 ods. 3 ZKR
oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa, ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi
doručená 20.2.2017, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
veriteľ : Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO : 215 759
vo výške : 270,00 EUR

K004261
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VZR Timber s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Mirošov 38, 090 11 Vyšný Mirošov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 459 151
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/2/2015/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/2/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca: HMG Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, v konkurznom konaní
úpadcu: VZR Timber s.r.o., so sídlom 090 11 Vyšný Mirošov 38, IČO: 45 459 151 (ďalej aj ako len „Úpadca“),
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úpadcu: VZR Timber s.r.o., so sídlom 090 11 Vyšný Mirošov 38, IČO: 45 459 151 (ďalej aj ako len „Úpadca“),
vyhlasuje III. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej
podstaty nezabezpečených veriteľov.

I.

Predmet predaja

Predmetom speňažovania je Hnuteľný majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnenom
v Obchodnom vestníku SR č. OV 73/2016 zo dňa 18.04.2016, a to konkrétne súpisová zložka majetku s por. č. :
1, IM – Technologické zariadenia (ventilátory KOV HRON, r. v. 2010), v súpisovej hodnote 1300,00 €.

Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom, jeho hodnota je určená v súlade s ust. § 77 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vlastným odhadom správcu.

II.

Podmienky III. kola verejného ponukového konania

V III. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú
ponuku uvedenú v Obchodnom vestníku SR a za podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa
ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať u správcu Úpadcu, t.j. spoločnosti HMG Recovery, k.s.
prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na adresu: rhudak@hmg.sk .

III.
·

·

·

Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk

Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Úpadcu na adresu jeho správcovskej
kancelárie: HMG Recovery, k.s., Tkáčska 2, 080 01 Prešov, do 10 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia výzvy (t.j. 1. dňom lehoty na predkladanie ponúk do verejného ponukového konania je
kalendárny deň nasledujúci po kalendárnom dni, v ktorom dôjde k vydaniu Obchodného vestníka SR,
v ktorom bude výzva na predkladanie ponúk zverejnená), do 15.30 hod; Na ponuky doručené po tomto
termíne sa nebude prihliadať !
Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk
doručená v písomnej forme do správcovskej kancelárií správcu na adrese: HMG Recovery, k.s., Tkáčska 2,
080 01 Prešov, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom:
„III. kolo – verejné ponukové konanie – VZR Timber s.t.o. – hnuteľný majetok – NEOTVÁRAŤ.“
Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať presné vymedzenie každej súpisovej zložky o ktorej kúpu má
záujemca záujem osobitne a to v členení:
1) označenie súpisovej zložky majetku číslom ... ;
2) popis súpisovej zložky .....;
3) záujemcom navrhovaná kúpna cena pri každej súpisovej zložke osobitne ..... ;

·

·

·

Záujemca v rámci predkladanej záväznej ponuky musí najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie
záväzných ponúk zložiť v prospech účtu Úpadcu vedeného v peňažnom ústave
Tatra banka,
a.s., číslo účtu: SK47 1100 0000 0029 2783 0586, zálohu vo výške 300,00 € (slovom: tristo eur) (ďalej aj
ako len „Záloha“);
Prílohou písomnej záväznej ponuky záujemcu o odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým
záujemca preukáže zaplatenie Zálohy ako i doklad o spôsobilosti záujemcu pokryť po finančnej stránke ním
navrhovanú kúpnu cenu. Označená Záloha bude v prípade neúspechu záujemcu v ponukovom konaní
vrátená záujemcovi späť do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania
Správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel záujemcom v jeho záväznej ponuke;
Súčasťou záujemcom predkladanej záväznej ponuky musí byť okrem vyššie uvedeného v prípade
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súčasťou záujemcom predkladanej záväznej ponuky musí byť okrem vyššie uvedeného v prípade
právnických osôb výpis z obchodného registra SR, či iného registra podľa osobitného predpisu, pokiaľ je
v ňom záujemca registrovaný a v prípade fyzických osôb notárom overená fotokópia občianskeho
preukazu, či cestovného dokladu;
Kúpna cena navrhovaná záujemcom ako odplata za nadobudnutie predmetu speňažovania musí byť
v záväznej ponuke záujemcu určená v štruktúre:
1) navrhovaná kúpna cena bez dane z pridanej hodnoty,
2) navrhovaná kúpna cena vrátane dane z pridanej hodnoty;

IV.

Termín a miesto otvárania obálok

Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje Správca najneskôr do
5
pracovných dní otváranie obálok so záväznými ponukami, o ktorého presnom termíne a mieste konania Správca
upovedomí každého záujemcu, ktorý o to požiada formou e-mailu na e-mailovej adrese Správcu: rhudak@hmg.sk,
alebo samostatnou písomnou žiadosťou, doručenými Správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie
záväzných ponúk.

V.

Lehota na vyhodnotenie ponúk

Po zrealizovaní otvárania obálok Správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do 5
pracovných dní od dňa otvárania obálok podľa predchádzajúceho bodu, pričom Správca v rámci vyhodnotenia
spracuje odporučenie, v ktorom označí najvýhodnejšiu záväznú ponuku v zmysle nasledovných kritérií:

·
·

Výška záujemcom navrhovanej kúpnej ceny,
Splatnosť záujemcom navrhovanej kúpnej ceny.

V prípade ak by došlo k situácii, že na konkrétnu súpisovú zložku budú do kancelárie Správcu doručené viaceré
ponuky s rovnakou navrhnutou kúpnou cenou, Správca dotknutých záujemcov písomne vyzve na aktualizáciu
ponúk v lehote 5 dní odo dňa doručenia výzvy.

Následne Správca predloží svoje vyhodnotenie verejného ponukového konania príslušnému orgánu
v zmysle ustanovení ZKR na zaujatie stanoviska v podobe súhlasu, či nesúhlasu s realizáciou speňaženia
predmetu predaja Správcom v prospech záujemcu, ktorého záväznú ponuku Správca označil za výhodnú,
pričom platí, že Správca môže označiť za výhodné aj viac ako jednu záväznú ponuku a v takom prípade je
príslušný orgán oprávnený vybrať si niektorú, zo Správcom označených záväzných ponúk.

V prípade, že príslušný orgán v zmysle ust. ZKR udelí správcovi súhlas na speňaženie predmetu predaja
v prospech konkrétneho záujemcu, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú, tak správca zrealizuje
všetky právne úkony potrebné k realizácií speňaženia predmetu predaja v prospech záujemcu odsúhlaseného
príslušným orgánom.

V prípade, že záujemca, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú a príslušným orgánom
v zmysle ust. ZKR odsúhlasená, odmietne uzatvoriť so správcom právne úkony potrebné k speňaženiu
predmetu predaja v jeho prospech alebo uhradiť správcovi záujemcom navrhnutú kúpnu cenu, tak platí, že
správca je oprávnený ponechať si záujemcom zloženú Zálohu ako sankciu pre porušenie podmienok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca je oprávnený ponechať si záujemcom zloženú Zálohu ako sankciu pre porušenie podmienok
verejného ponukového konania.

VI.

Iné skutočnosti

Správca si zároveň vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené záväzné ponuky v prípade, že ich po
zohľadnení vlastnej odbornej starostlivosti bude považovať za nevýhodné a v takom prípade Správca nerealizuje
vyhodnotenie dotknutých ponúk a vykoná len úkony smerujúce k vráteniu Záloh zložených záujemcami na
dotknutom kole verejného ponukového konania.

Verejné ponukové konanie iniciované Správcom Úpadcu na speňažovanie majetku Úpadcu nie je verejnou
obchodnou súťažou v zmysle ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.

V Prešove dňa 21.02.2017

JUDr. Rastislav Hudák
komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s.
Správca Úpadcu

K004262
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Sedlák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Vinicou 683/31, 010 04 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.5.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1K/19/2014 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/19/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca úpadcu: Miroslav Sedlák, Pod Vinicou 683/31, 010 04 Žilina, zverejňuje v súlade s ust.§ 76 ods.3 zákona
č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súpis majetku všeobecnej
podstaty:
- mzda úpadcu, na základe pracovnej zmluvy, v celkovej sume: 900 EUR.
JUDr:Vladimír Herich, PhD., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004263
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Awni Norbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dopravná 29, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Petra Muroňová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/26/2016 S1721
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/26/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súpisová
hodnota
[EUR]

Podstata

Názov

Všeobecná
podstata

Suma zo mzdy v rozsahu podľa § 68 a nasl. zák. č. 233/1995 Z. z., v akom
môže byť mzda postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou zrazená
1043,26
zamestnávateľom NIEDAX, s.r.o., Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava za
obdobie január 2017 / § 72 ods. 2 ZKR /

Stav

Dátum
zapísania

Dôvod
zapísania

Zaradený
do súpisu

20.2.2017

majetok
úpadcu

K004264
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HAMA s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudlovská cesta 64, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 055 760
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K78/2016/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K78/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
KP recovery, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu HAMA s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Rudlovská cesta 64,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 055 760 zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 30.3.2017 o 10.00 hod. v
kancelárii správcu na adrese Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica s nasledovným programom: 1. Otvorenie
schôdze, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu, 3. Voľba zástupcu veriteľov, 4. Rozhodovanie o výmene
správcu podľa § 36 ZKR, 5. Rôzne, 6. Záver. Pri zisťovaní prezencie veritelia predložia doklad totožnosti, právnické
osoby aj výpis zo zákonom určeného registra. Zástupcovia veriteľov predložia originál plnej moci, prípadne
poverenia na zastupovanie veriteľa, a doklad totožnosti.
V Banskej Bystrici, dňa 21.2.2017
KP recovery, k.s., správca
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K004265
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Awni Norbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dopravná 29, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Petra Muroňová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/26/2016 S1721
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/26/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Správca úpadcu Norbert Awni, narodený 06.10.1970, trvale bytom: Dopravná 29, Bratislava, týmto v súlade s §96
ods. 2 ZKR oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh
všeobecnej podstaty. Dotknuté osoby sú oprávnené do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom
vestníku nahliadať do zostaveného zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate u správcu a v uvedenej lehote
namietať u správcu poradie pohľadávky proti podstate svojím podaním na predpísanom tlačive. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V Bratislave 21.02.2017
Mgr. Petra Muroňová

K004266
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CEON, s.r.o. „v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 925 507
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martinka Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/12/2015 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
40K/12/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z 2. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
úpadcu: CEON, s.r.o. „v konkurze“
so sídlom: Mierové námestie 8, Trenčín 911 01, IČO: 35 925 507
podľa zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení nesk. predpisov (ďalej len „ZoKR“)
Spisová značka súdneho spisu: 40K/12/2015
miesto konania zasadnutia/vyhotovenia zápisnice: Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
dátum konania/deň vyhotovenia zápisnice: 20.02.2017
začiatok zasadnutia: 11.00 hod.
Prítomní:
1. Predseda veriteľského výboru: Obec Šalgovce – Za: JUDr. Andrea Pállová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Zapisovateľ: Mgr. Zuzana Dičérová
3. Členovia veriteľského výboru :
·
·
·

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a .s. – Za: JUDr. Mária Veselá, na základe Poverenia
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave – Za: JUDr. Alena Gajdošová, na základe Poverenia
Mgr. Jones Ľudmila, osobne

Správca – neprítomný
Štatutárny zástupca úpadcu – neprítomný
Zabezpečený veriteľ Tatra banka, akciová spoločnosť - neprítomný
Program zasadnutia:
1. Úvod
2. Podanie podrobnej správy o priebehu správy a speňažovania majetku úpadcu zo strany správcu
3. Oboznámenie veriteľského výboru o vlastníckych vzťahoch k hnuteľnému majetku nachádzajúcemu sa
v objekte kaštieľa (najmä dôvodov, prečo predmetný majetok nie je zaradený do súpisu majetku)
a oboznámenie o stave zisťovania ďalšieho majetku úpadcu doposiaľ nezapísaného do súpisu majetku
príslušných podstát zo strany správcu
4. Oboznámenie veriteľského výboru o zisteniach správcu k prebiehajúcim podnikateľským aktivitám v kaštieli
zo strany správcu
5. Odporovateľné úkony – podanie podrobnej správy o stave preskúmavania úkonov, ktorým by bolo možné
v konkurze odporovať zo strany správcu
6. Diskusia
7. Záver.
· k bodu 1. Úvod
Na úvod predseda veriteľského výboru privítal prítomných členov veriteľského výboru a konštatuje, že boli splnené
všetky zákonné podmienky ustanovené v § 38 ods. 1 ZoKR na zvolanie a následné konanie 2. zasadnutia
veriteľského výboru. Nakoľko sú prítomní 4 členovia veriteľského výboru, je teda v súlade s ust. §-u 38 ods. 2 ZoKR
veriteľský výbor uznášaniaschopný.
Predseda veriteľského výboru ďalej konštatuje, že predvolaný správca sa na dnešné zasadnutie veriteľského
výboru nedostavil. Predseda veriteľského výboru oboznamuje prítomných členov, že správca sa dňa 19.02.2017
o 13.30 hod. telefonicky ospravedlnil svoju neúčasť a dnešného dňa doručil predsedovi veriteľského výboru mailom
podklady k zasadnutiu veriteľského výboru.
Predseda veriteľského výboru oboznamuje prítomných, že predvolaný zástupca zabezpečeného veriteľa
bezodkladne po doručení pozvánky na zasadnutie ospravedlnil svoju neúčasť.
Predseda veriteľského výboru oboznamuje prítomných s doručenými písomnými podkladmi zo strany správcu:
·
·
·
·
·

Zmluva o úvere zo dňa 30.01.2009 uzavretá medzi dlžníkom ALBACORE s.r.o. (pôvodný názov úpadcu)
a veriteľom Heringeš & Partner, s.r.o.,
Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva k hnuteľnej veci – zariadeniu kaštieľa v súlade
s inventarizáciou k 31.12.2008 zo dňa 30.01.2009, medzi úpadcom ako prevodcom a spoločnosťou
Heringeš & Partner, s.r.o. na zabezpečenie pohľadávky zo Zmluvy o úvere zo dňa zo dňa 30.01.2009,
Uznanie záväzku zo dňa 24.02.2015 zo strany úpadcu voči spoločnosti Heringeš & Partner, s.r.o.,
Zmluva o nájme zo dňa 30.03.2012 uzavretá medzi úpadcom ako prenajímateľom a spoločnosťou DuRent
s.r.o. na nehnuteľnosti zaradené do oddelenej podstaty
Oznámenie o jednostrannom započítaní pohľadávok zo dňa 30.03.2015 zo strany spoločnosti DuRent
s.r.o..

Predseda veriteľského výboru konštatuje, že body programu 2, 3, 4 a 5 dnešného zasadnutia nie je možné otvoriť
z dôvodu neprítomnosti správcu.
·

k bodu 6. Diskusia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prítomní členovia veriteľského výboru vzali obsah listín predložených správcom na vedomie.
Prítomní členovia veriteľského výboru vzali na vedomie, že body programu 2, 3, 4 a 5 dnešného zasadnutia
nie je možné otvoriť z dôvodu neprítomnosti správcu.
Prítomní členovia veriteľského výboru požiadali predsedu veriteľského výboru o zvolanie ďalšieho
zasadnutia veriteľského výboru, ktorého by sa zúčastnil správca a zástupca zabezpečeného veriteľa
Tatrabanka a.s., a to s rovnakým programom, aký mal byť prerokovaný na dnešnom zasadnutí.
Členovia veriteľského výboru navrhli ďalší bod programu: „Oboznámenie veriteľského výboru o počte a
stave prebiehajúcich incidenčných konaní.“
Prítomní členovia veriteľského výboru požiadali zvolanie ďalšieho zasadnutia veriteľského výboru najneskôr
do jedného mesiaca od konania tohto zasadnutia veriteľského výboru.

Predseda veriteľského výboru vzal žiadosti prítomných členov na vedomie.
·

k bodu 7. Záver

Predseda veriteľského výboru prítomným členom poďakoval za účasť a zasadnutie veriteľského výboru o 12.15
hod. ukončil.
____________________________________
Obec Šalgovce
Za: JUDr. Mgr. Andrea Pállová, advokát
Zapisovateľ:

K004267
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HAMA s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudlovská cesta 64, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 055 760
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K78/2016/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K78/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu za účelom popretia pohľadávok.
KP recovery, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu HAMA s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Rudlovská cesta 64,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 055 760, v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje
číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť len do
uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo
čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku
proti podstate.
IBAN: SK71 1100 0000 0029 4903 3772
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Výška kaucie: 350,- Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Žiline, dňa 21.2.2017
KP recovery, k.s., správca

K004268
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Marián Grosoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Debraď 113, 045 01 Debraď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/10/2016 S 791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/10/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

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

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, Žižkova 6, 040 01 Košice, ako správca úpadcu Bc. Marián Grosoš, nar.
06.02.1961, Debraď 113, 045 01 Debraď podľa § 96 ods. 2 ZKR, týmto oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok
proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh všeobecnej podstaty.
Poučenie: Podľa § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.

V Košiciach dňa 21.02.2017
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K004269
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: R.S.K. spol. s r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovárska 12, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 581 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/29/2006 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/29/2006
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Správca zverejňuje zmenu poznámky o spornom zápise v dôsledku zmeny v osobe tretej osoby, v prospech
ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia. Pri každej jednotlivej súpisovej položke sa uvádza tretia osoba, v
prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu aktuálne svedčia, t.j. uvádza sa právny nástupca pôvodne zverejnenej
tretej osoby, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčili, ktorou osobou bola obchodná
spoločnosť REALITY – X 38 CZ s.r.o., Nám. 1. máje 1605, Uherský Brod, 668 01 Česká republika. V prípade tretej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spoločnosť REALITY – X 38 CZ s.r.o., Nám. 1. máje 1605, Uherský Brod, 668 01 Česká republika. V prípade tretej
osoby, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36
056 006, k žiadnej zmene nedošlo.

1)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 321 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská sobota
Číslo LV: 2941
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2410/3
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 559,27 €
Deň sporného zápisu: 06.04.2011
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Miroslav Dokupil, nar. 10.05.1969, A. Kropáčiho 14,
914 41 Nemšová,

2)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 17 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská sobota
Číslo LV: 2941
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2410/4
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 29,62 €
Deň sporného zápisu: 06.04.2011

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Miroslav Dokupil, nar. 10.05.1969, A. Kropáčiho 14,
914 41 Nemšová,

3)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 1097 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská sobota
Číslo LV: 2941
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2411
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 1.911,10 €
Deň sporného zápisu: 06.04.2011
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Miroslav Dokupil, nar. 10.05.1969, A. Kropáčiho 14,
914 41 Nemšová,

4)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 1179 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská sobota
Číslo LV: 2941
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2412/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 2.054,15 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň sporného zápisu: 06.04.2011
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Miroslav Dokupil, nar. 10.05.1969, A. Kropáčiho 14,
914 41 Nemšová,

5)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 73 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská sobota
Číslo LV: 2941
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2412/4
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 127,19 €
Deň sporného zápisu: 06.04.2011
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Miroslav Dokupil, nar. 10.05.1969, A. Kropáčiho 14,
914 41 Nemšová,

6)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 1068 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská sobota
Číslo LV: 2941
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2413
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku: 1.860,76 €
Deň sporného zápisu: 06.04.2011
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Miroslav Dokupil, nar. 10.05.1969, A. Kropáčiho 14,
914 41 Nemšová,

7)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 1786 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská sobota
Číslo LV: 2941
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2414/1
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 2.622,- €
Deň sporného zápisu: 06.04.2011
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Miroslav Dokupil, nar. 10.05.1969, A. Kropáčiho 14,
914 41 Nemšová,

8)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 2159 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská sobota
Číslo LV: 2941
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2414/2

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 39/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2017

Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 3.227,- €
Deň sporného zápisu: 06.04.2011
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Miroslav Dokupil, nar. 10.05.1969, A. Kropáčiho 14,
914 41 Nemšová,

9)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 1254 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská sobota
Číslo LV: 2941
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2414/3
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 2.184,82 €
Deň sporného zápisu: 06.04.2011
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Miroslav Dokupil, nar. 10.05.1969, A. Kropáčiho 14,
914 41 Nemšová,

10)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 463 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská sobota
Číslo LV: 2941

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 39/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2017

Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2414/4
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 806,68 €
Deň sporného zápisu: 06.04.2011
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Miroslav Dokupil, nar. 10.05.1969, A. Kropáčiho 14,
914 41 Nemšová,

11)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 33 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská sobota
Číslo LV: 2941
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2414/5
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 57,50 €
Deň sporného zápisu: 06.04.2011
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Miroslav Dokupil, nar. 10.05.1969, A. Kropáčiho 14,
914 41 Nemšová,

12)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 59 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská sobota

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 39/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2017

Číslo LV: 2941
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2414/6
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 101,30 €
Deň sporného zápisu: 06.04.2011
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Miroslav Dokupil, nar. 10.05.1969, A. Kropáčiho 14,
914 41 Nemšová,

13)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 344 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská sobota
Číslo LV: 2941
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2416/1
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 599,35 €
Deň sporného zápisu: 06.04.2011
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Miroslav Dokupil, nar. 10.05.1969, A. Kropáčiho 14,
914 41 Nemšová,

14)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 275 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota

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 39/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2017

Katastrálne územie: Rimavská sobota
Číslo LV: 2941
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2417
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 479,13 €
Deň sporného zápisu: 06.04.2011
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Miroslav Dokupil, nar. 10.05.1969, A. Kropáčiho 14,
914 41 Nemšová,

15)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 498 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská sobota
Číslo LV: 2941
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2418
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 812,33 €
Deň sporného zápisu: 06.04.2011
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Miroslav Dokupil, nar. 10.05.1969, A. Kropáčiho 14,
914 41 Nemšová,

16)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 915 m2
Štát: Slovenská republika

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 39/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2017

Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská sobota
Číslo LV: 2941
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2420/1
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 1.594,19 €
Deň sporného zápisu: 06.04.2011
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Miroslav Dokupil, nar. 10.05.1969, A. Kropáčiho 14,
914 41 Nemšová,

17)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 528 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská sobota
Číslo LV: 2941
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2420/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 919,93 €
Deň sporného zápisu: 06.04.2011
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Miroslav Dokupil, nar. 10.05.1969, A. Kropáčiho 14,
914 41 Nemšová,

18)
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 49 m2

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 39/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2017

Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská sobota
Číslo LV: 2941
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2420/3
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 85,37 €
Deň sporného zápisu: 06.04.2011
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Miroslav Dokupil, nar. 10.05.1969, A. Kropáčiho 14,
914 41 Nemšová,

19)
Typ súpisnej položky majetku: Stavba – admin. budova VHJ-CO
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská Sobota
Číslo LV: 2941
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 2413
Súpisné číslo: 57
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 13.980,54 €
Deň sporného zápisu: 06.04.2011
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Miroslav Dokupil, nar. 10.05.1969, A. Kropáčiho 14,
914 41 Nemšová,

20)
Typ súpisnej položky majetku: Stavba – šatne, jedáleň, garáže
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota

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 39/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2017

Katastrálne územie: Rimavská Sobota
Číslo LV: 2941
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 2416/1
Súpisné číslo: 2101
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 1,- €
Deň sporného zápisu: 06.04.2011
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Miroslav Dokupil, nar. 10.05.1969, A. Kropáčiho 14,
914 41 Nemšová,

21)
Typ súpisnej položky majetku: Stavba – sklad
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská Sobota
Číslo LV: 2941
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 2414/1
Súpisné číslo: 2293
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 16.120,68 €
Deň sporného zápisu: 06.04.2011
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Miroslav Dokupil, nar. 10.05.1969, A. Kropáčiho 14,
914 41 Nemšová,

22)
Typ súpisnej položky majetku: Stavba – Pristavba k AB
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská Sobota

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 39/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2017

Číslo LV: 2941
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 2410/3
Súpisné číslo: 2570
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 29.215 €
Deň sporného zápisu: 06.04.2011
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Miroslav Dokupil, nar. 10.05.1969, A. Kropáčiho 14,
914 41 Nemšová,

23)
Typ súpisnej položky majetku: Stavba – Baliareň
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská Sobota
Číslo LV: 2941
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 2411
Súpisné číslo: 4236
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 56.193,86 €
Deň sporného zápisu: 06.04.2011
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Miroslav Dokupil, nar. 10.05.1969, A. Kropáčiho 14,
914 41 Nemšová,

24)
Typ súpisnej položky majetku: Stavba – výrobňa zeleniny
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská Sobota
Číslo LV: 2941

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 39/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2017

Na parcele: parc. reg. „C“ č. 2412/2
Súpisné číslo: 4237
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 56.193,86 €
Deň sporného zápisu: 06.04.2011
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Miroslav Dokupil, nar. 10.05.1969, A. Kropáčiho 14,
914 41 Nemšová,

25)
Typ súpisnej položky majetku: Stavba – výrobňa zeleniny
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská Sobota
Číslo LV: 2941
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 2412/3
Súpisné číslo: 4237
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 56.193,86 €
Deň sporného zápisu: 06.04.2011
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Miroslav Dokupil, nar. 10.05.1969, A. Kropáčiho 14,
914 41 Nemšová,

26)
Typ súpisnej položky majetku: Stavba – Stolárska dielňa
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská Sobota
Číslo LV: 2941
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 2417

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 39/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2017

Súpisné číslo: 4239
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 10.751,53 €
Deň sporného zápisu: 06.04.2011
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Miroslav Dokupil, nar. 10.05.1969, A. Kropáčiho 14,
914 41 Nemšová,

27)
Typ súpisnej položky majetku: Stavba – sklad
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská Sobota
Číslo LV: 2941
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 2418
Súpisné číslo: 4240
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 16.120,68 €
Deň sporného zápisu: 06.04.2011
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Miroslav Dokupil, nar. 10.05.1969, A. Kropáčiho 14,
914 41 Nemšová,

28)
Typ súpisnej položky majetku: Stavba – zámočnícka dielňa
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská Sobota
Číslo LV: 2941
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 2420/2
Súpisné číslo: 4241

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 39/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2017

Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 5.639,56 €
Deň sporného zápisu: 06.04.2011
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Miroslav Dokupil, nar. 10.05.1969, A. Kropáčiho 14,
914 41 Nemšová,

29)
Typ súpisnej položky majetku: Stavba – prístavba pomocných priestorov výrobne
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská Sobota
Číslo LV: 2941
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 2414/4
Súpisné číslo: 4378
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 2.500,- €
Deň sporného zápisu: 06.04.2011
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Miroslav Dokupil, nar. 10.05.1969, A. Kropáčiho 14,
914 41 Nemšová,

30)
Typ súpisnej položky majetku: Stavba - trafostanica
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská Sobota
Číslo LV: 4344
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 3783/24
Súpisné číslo: 2817
Spoluvlastnícky podiel: 18/1000

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku: 102,67 €
Deň sporného zápisu: 06.04.2011
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.,
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006

31)
Typ súpisnej položky majetku: Stavba – dočisťovacia stanica
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská Sobota
Číslo LV: 4344
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 3783/28
Súpisné číslo: 2818
Spoluvlastnícky podiel: 18/1000
Súpisová hodnota majetku: 49,11 €
Deň sporného zápisu: 06.04.2011
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.,
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006

32)
Typ súpisnej položky majetku: Stavba – Strojovňa
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská Sobota
Číslo LV: 4344
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 3783/26
Súpisné číslo: 2819
Spoluvlastnícky podiel: 18/1000
Súpisová hodnota majetku: 43,33 €
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Deň sporného zápisu: 06.04.2011
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.,
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006

33)
Typ súpisnej položky majetku: Stavba – Laboratórium
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská Sobota
Číslo LV: 4344
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 3783/25
Súpisné číslo: 2820
Spoluvlastnícky podiel: 18/1000
Súpisová hodnota majetku: 83,32 €
Deň sporného zápisu: 06.04.2011
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.,
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006

34)
Typ súpisnej položky majetku: Stavba - Ducháreň
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská Sobota
Číslo LV: 4344
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 3783/23
Súpisné číslo: 2821
Spoluvlastnícky podiel: 18/1000
Súpisová hodnota majetku: 56,71 €
Deň sporného zápisu: 06.04.2011
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Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.,
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006

35)
Typ súpisnej položky majetku: Stavba – aktívna nádrž + prívod. žľab
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská Sobota
Číslo LV: 4344
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 3783/2
Súpisné číslo: bez
Spoluvlastnícky podiel: 18/1000
Súpisová hodnota majetku: 5.056,15 €
Deň sporného zápisu: 06.04.2011
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.,
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006

36)
Typ súpisnej položky majetku: Stavba – Lapače piesku
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská Sobota
Číslo LV: 4344
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 3783/27
Súpisné číslo: bez
Spoluvlastnícky podiel: 18/1000
Súpisová hodnota majetku: 33,61 €
Deň sporného zápisu: 06.04.2011
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
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Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.,
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006

37)
Typ súpisnej položky majetku: Stavba – prí. bud. odstredivky
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská Sobota
Číslo LV: 4344
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 3783/29
Súpisné číslo: bez
Spoluvlastnícky podiel: 18/1000
Súpisová hodnota majetku: 33,33 €
Deň sporného zápisu: 06.04.2011
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.,
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006

38)
Typ súpisnej položky majetku: Stavba – dosadzovacia nádrž
Štát: Slovenská republika
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská Sobota
Číslo LV: 4344
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 3783/30
Súpisné číslo: bez
Spoluvlastnícky podiel: 18/1000
Súpisová hodnota majetku: 587,46 €
Deň sporného zápisu: 06.04.2011
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.,
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006
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Mgr. Robert Antal
správca

K004270
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Timea Garajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paľovce 54, 925 92 Topoľnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.6.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/42/2016 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/42/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Správca, JUDr. Alena Kaplanová, so sídlom kancelárie: Nám. 1. mája č. 14, 921 01 Piešťany, v konkurznom konaní
vedenom na majetok úpadcu: Timea Garajová, nar. 5. 6. 1979, bytom: Paľovce č. 54, 925 92 Topoľnica,
v zmysle § 28 ods. 3 z. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, bola správcovi doručená súhrnná
prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Prima banka Slovensko, a. s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11
Žilina, IČO: 31 575 951, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávku v celkovej výške 6.077,79 EUR.
Pohľadávka bola do zoznamu pohľadávok zapísaná dňa 16. 2. 2017 pod poradovým číslom 18,19.

K004271
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IE group, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 50, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 518 531
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2016 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ: GE Working Capital Solutions, LLC
Sídlo: Long Ridge Road 800, Stamford CT 06927, USA
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 26 918,99 €
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Počet uplatnených pohľadávok: 1
Doručenie prihlášky dňa: 21.02.2017
Uplatnenie zabezpečovacích práv: Neuplatnené
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 217
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok: 21.02.2017

K004272
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: 158,66 EUr
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Ing. Štefan Straka, správca

K004273
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MADI +, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chminianska Nová Ves 251 / 0, 082 33 Chminianska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 674 466
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/45/2016 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/45/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Stela Wildeová, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu: MADI+, spol. s r.o.,so sídlom Chminianska Nová Ves
251, 082 33 Chminianska Nová Ves, IČO: 47 674 466, ustanovená uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa
10.02.2017, č. k. 4K/45/2016-57, týmto oznamuje, že podateľňa kancelárie na ulici Konštantínovej č. 6 v Prešove je
verejne dostupná na doručovanie písomností určených správcovi a na nahliadnutie do správcovského spisu
v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod. do 11.30 hod. a od 13.00 hod. do 15.30 hod. Termín je potrebné vopred
dohodnúť e-mailom: prawowilde@gmail.com alebo na telefónnom čísle: 051/7711687.
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JUDr. Stela Wildeová, správkyňa

K004274
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MADI+, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chminianska Nová Ves 251, 082 33 Chminianska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 674 466
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/45/2016S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/45/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č.1346/2000 z 29.mája
2000.
Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No.
1346/2000 of 29th May 2000.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca dlžníka: (ďalej len
„Úpadca“) – MADI+, spol. s r.o.,so sídlom Chminianska Nová Ves 251, 082 33 Chminianska Nová Ves, IČO:
47 674 466, Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 10.02.2017 bol vyhlásený konkurz
dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as
the bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District
Court in Prešov No. 4K/45/2016 dated 10th of February, 2017 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor – MADI+, spol. s r.o.,so sídlom Chminianska Nová Ves 251, 082 33 Chminianska Nová Ves, IČO:
47 674 466.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 35/2017 dňa 20.02.2017. Dňom
20.02.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Prešov was published in Commercial Bulletin no. 35/2017 o 20th of
February 2017. Bankruptcy was declared on 20rd of February 2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia
Úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise na Okresný súd Prešov, Grešova č. 3, 080 42 Prešov, Slovenská republika k číslu konania
4K/45/2016 a v jednom rovnopise správcovi na adresu JUDr. Stela Wildeová, správca konkurznej
podstaty, Konštantínova č. 6, 080 01 Prešov, Slovenská republika.
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky,
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poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná
veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj
veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny
dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce
údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo
organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý
má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k
prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri prihlasovaní
prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29.mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy an and Restructuralization Act
(hereinafteronly„the BRA”) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one original to
the Okresný súd Prešov ( District Court Presov ), Gresova 3, 080 42, Presov, Slovak
Republic, to the No. 4K/45/2016 and in one originals to the bankruptcy trustee to the address
JUDr. Stela Wildeová, spravca, Konstantinova 6, 080 01, Presov, Slovak republic.
Each claim must be lodged as a separate application. The application of claim has to
provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the
creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of
the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims
depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also
state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the
object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents
proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. When lodging their claims
the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member State than
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the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member State than
the Slovak Republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency
proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurznom
konaní neprihliada.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be
not signed or dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to
the application of claim or lodgment of claim which will not be delivered in time will not be
considered as claims in the bankruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct
after the application period 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 lodgment of claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname
záväzkov Dlžníka.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat
is in other member states of the European Union than in the Slovak Republic and who are not
listed in the debtor's list of commitments.

JUDr. Stela Wildeová, správca

K004275
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Euro Continental Building a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zamarovská 37/200, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 410 376
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/21/2016 S1333
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín
40K/21/2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Lukáš Tyko, správca úpadcu Euro Continental Building a.s., so sídlom Zamarovská 37/200, 911 05 Trenčín,
IČO: 46 410 376, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu možno
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Palackého 5, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch počas úradných hodín
od 8:30 do 11:30 a 12:00 do 15:00. Žiadosti o nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne na uvedenej adrese
správcu, telefonicky na tel. 0905 984 742, alebo e-mailom na lukas.tyko@gmail.com.

K004276
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soňa Babicová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 18, 900 24 Veľký Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Mularčíková
Sídlo správcu:
Nám. M. Benku 15, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2016 S1554
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ: ČEZ Slovensko, s.r.o., sídlo Gorkého 3, 811 01 Bratislava, IČO: 36 797 332, zapísaná v ORSR OSBAI,
oddiel: Sro, vložka číslo: 46685/B, pohľadávka v celkovej výške 589,33 EUR , právny dôvod vzniku: zmier schválený
Uzesením OS BA III, sp.zn. 21C/11/2015-91 zo dňa 01.04.2016 (nedoplatok za dodávku elektriny.

K004277
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HYDINÁR, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSLA 1403, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 421 792
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Gallová, LL. M.
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23K/9/2016 S 1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/9/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávkok do zoznamu pohľadávok
JUDr. Nikoleta Gallová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR pod číslom S 1663, so sídlom
kancelárie Hlavná 45, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca úpadcu: HYDINÁR a.s., so sídlom ČSLA 1403, 908
45 Gbely, IČO: 31 421 792, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka
číslo: 25/T, podľa 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 ako „ZKR“) oznamuje, že pohľadávky veriteľa
Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008

Poradové číslo Pohľadávky: 53/1
Dátum prijatia prihlášky: 17.02.2017
Veriteľ: Stredoslovenská energetika, a.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihlásená suma: 9,06 EUR

Poradové číslo Pohľadávky: 53/2
Dátum prijatia prihlášky: 17.02.2017
Veriteľ: Stredoslovenská energetika, a.s.
Prihlásená suma: 129,42 EUR

Poradové číslo Pohľadávky: 53/3
Dátum prijatia prihlášky: 17.02.2017
Veriteľ: Stredoslovenská energetika, a.s.
Prihlásená suma: 193,34 EUR

Poradové číslo Pohľadávky: 53/4
Dátum prijatia prihlášky: 17.02.2017
Veriteľ: Stredoslovenská energetika, a.s.
Prihlásená suma: 84,19 EUR
Poradové číslo Pohľadávky: 53/5
Dátum prijatia prihlášky: 17.02.2017
Veriteľ: Stredoslovenská energetika, a.s.
Prihlásená suma: 167,92 EUR
boli doručené správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a boli zapísané do zoznamu pohľadávok
vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR pod č. 51
V Šamoríne, dňa 20.02.2017

JUDr. Nikoleta Gallová
správca

K004278
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HYDINÁR, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSLA 1403, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 421 792
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Gallová, LL. M.
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Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23K/9/2016 S 1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/9/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

JUDr. Nikoleta Gallová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR pod číslom S 1663, so sídlom
kancelárie Hlavná 45, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca úpadcu: HYDINÁR a. s., so sídlom ČSLA 1403, 908
45 Gbely, IČO: 31 421 792, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka
číslo: 25/T, podľa 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 ako „ZKR“) oznamuje, že pohľadávka veriteľa ČEZ
Slovensko, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 36 797 332:

Poradové číslo Pohľadávky: 52
Dátum prijatia prihlášky: 17.02.2017
Veriteľ: ČEZ Slovensko, s.r.o.
Prihlásená suma: 276,- EUR

bola doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a bola zapísaná do zoznamu pohľadávok
vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR pod č. 51

V Šamoríne, dňa 20.02.2017

JUDr. Nikoleta Gallová
správca

K004279
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ŽS-EMZ, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 109/C, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 383 289
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/53/2015 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/53/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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FARDOUS PARTNERS správcovská, správca konkurznej podstaty úpadcu týmto v súlade s udelením súhlasu
zástupcu veriteľov zo dňa 11.01.2017, zástupca veriteľov uložil správcovi pokyn, aby speňažil majetok úpadcu
zapísaný pod súpisovou zložkou č. 1 - 28 zverejnený v Obchodnom vestníku č. 81/2016 zo dňa 28.04.2016 pod
položkou K009746 v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu
podliehajúceho konkurzu
1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
Predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
strany správcu odplatne zmluvou o postúpení pohľadávok prevedený majetok úpadcu zapísaný v súpise majetku
pod súpisovou zložkou č. 1 – 28, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 81/2016 zo dňa 28.04.2016 pod položkou
K009746.
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ,
právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony ( ďalej
len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní;
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva;
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov ani obdobné konanie podľa zahraničného
práva;
d) záujemca nemá žiadne splatné peňažné záväzky voči úpadcovi.
1. Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a) Záujemca je povinný predložiť ponuku písomne, osobne alebo doporučenou zásielku na adresu kancelárie
správcu, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz 6K/53/2015 neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 15. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola ponukového
konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 15. deň pripadne na deň pracovného voľna za 15. deň sa považuje
najbližší pracovný deň.
b) Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2.a) sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne
ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
c) Každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením Zmluvy o postúpení pohľadávok. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením a pripísaním zálohy vo výške 500,- eur najneskôr v deň
podania ponuky na účte IBAN č. SK47 1111 0000 0011 9516 4009 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s. V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta
na kúpnu cenu. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
a) Presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v
ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
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ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb)
b) Označenie predmetu kúpy
c) Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie pohľadávok úpadcu bez DPH (oslobodené od DPH)
d) Aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra záujemcu nie starší ako 30 dní v čase
doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené fotokópie
e) Doklad o poukázaní 500,- eur ako zálohy na účet IBAN č. SK47 1111 0000 0011 9516 4009 vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
f) Písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
oprávnenou osobou
g) Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcom uhradený
záloh na kúpnu cenu vo výške 500,- eur
2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť doklady podľa bodu 2.3 súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia
záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo.
2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude brať zreteľ.
3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či
spĺňajú podmienky určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v lehote na podávanie ponúk a
spĺňajúce všetky podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich.
3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania, ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
3.3 Ponuka, ktorá bude vyhodnotená správcom ako najvyššia a nebude správcom odmietnutá, podlieha po jej
predložení schváleniu zástupcom veriteľov.
3.4 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 10 dní od
vyhodnotenia a následného schválenia ponuky zástupcom veriteľov. Víťaza ponukového konania správca zároveň
vyzve na uzatvorenie Zmluvy o postúpení pohľadávok za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.5 Víťazný záujemca je povinný zaplatiť ním ponúknutú kúpnu cenu najneskôr do dňa podpisu Zmluvy o postúpení
pohľadávok so správcom, a to najneskôr do 7 dní od vyzvania víťazného záujemcu na uzatvorenie Zmluvy
o postúpení pohľadávok.
3.6 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 500,- eur najneskôr do 15 dní odo
dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.
3.7 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V Bratislave, dňa 21.02.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca
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K004280
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PROFIBUILDING, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 93/6, 034 01 Liptovská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 753 611
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/32/2014 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/32/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o opakovanom ponukovom konaní
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu PROFIBUILDING, s.r.o., so sídlom Okružná 93/6, 034 01 Liptovská
Štiavnica, IČO : 36 753 611, týmto vyhlasuje opakované ponukové konanie na speňaženie majetku tvoriaceho
oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO:
17 321 123.
I. Predmet ponukového konania :
Predmetom ponukového konania sú pohľadávky podľa súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
zverejneného v Obchodnom vestníku č. 61/2015 zo dňa 30.03.2015, zapísané ako súpisové položky č. 14 až 25,
a podľa súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa zverejneného v Obchodnom vestníku č. 224/2015 zo
dňa 23.11.2015, zapísané ako súpisové položky č. 9.1 až 9.2; č. 9.4 až 9.7 a 9.9 až 9.13.
II. Podmienky ponukového konania :
1. Účastníci ponukového konania predložia svoje ponuky písomne, v zalepenej obálke s označením „Ponukové
konanie PROFIBUILDING – 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. Pohľadávky je možné speňažiť len spolu ako jeden nedeliteľný súbor.
4. Obsahové náležitosti ponuky :
- identifikačné údaje účastníka, telefonický kontakt a e-mail;
- označenie predmetu ponuky odkazom na čísla súpisových položiek;
- výšku ponúkanej odplaty, spôsob jej uhradenia a splatnosť.
Povinnou prílohou ponuky je výpis z obchodného registra, živnostenského registra, alebo fotokópiu občianskeho
preukazu.
5. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť každú z predložených ponúk. Rovnako si správca vyhradzuje aj právo
dodatočne zmeniť (zúžiť) premet ponukového konania, a to najmä z dôvodu zániku niektorej z ponúkaných
pohľadávok.
6. Úspešný účastník ponukového konania je povinný uhradiť celú ponúkanú odplatu pred podpisom zmluvy.
7. Do dokumentácie súvisiacej s pohľadávkami je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Mladých
budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica. Záujemcovia o nahliadnutie do dokumentácie musia vopred oznámiť svoj
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budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica. Záujemcovia o nahliadnutie do dokumentácie musia vopred oznámiť svoj
záujem o nahliadnutie prostredníctvom e-mailu na adrese: predaj.jakubco@gmail.com.
V Banskej Bystrici dňa 21.02.2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K004281
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ATRAS Slovaquie, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hraničná 18 / 0, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 897 506
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/1/2014 S1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/1/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Aksamit, správca úpadcu: ATRAS Slovaquie, s.r.o., so sídlom Hraničná č. 18, 821 05 Bratislava, IČO:
45 897 506, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Michalská č. 14, 811 01 Bratislava a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od
12.30 do 16.00 hod. Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel.: +421 911 833 868 alebo na tel.č. +421 2 59 20
22 90 alebo e-mailom na aksamit@aksamit.sk.
Ďalej správca konkurznej podstaty oznamuje, že kauciu podľa § 32 odsek 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii je možné zložiť na bankový účet vedený vo Všeobecná úverová banka, a.s., IBAN:
SK15 0200 0000 0028 0674 3953, s variabilným symbolom 3012014.
V Bratislave, dňa 21.02.2017
JUDr. Martin Aksamit
správca

K004282
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Baňas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubovica 273, 082 71 Lipany nad Torysou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1991
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/49/2016 S 1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/49/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika správca úpadcu Pavol
Baňas, dátum narodenia 08.01.1991, bytom Dubovica 273, 082 71 Lipany nad Torysou, Slovenská republika v
zmysle ustanovenia § 76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov zverejňujem súpis všeobecnej podstaty:
Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
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Popis: finančné prostriedky zložené na účet úpadcu číslo SK19 0200 0000 0037 8754 7256 vedený vo Všeobecnej
úverovej banke, a.s.
Súpisná hodnota: 1.660 EUR
Deň zaradenia: 06.02.2017
Typ súpisnej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: náramok značky HUAWEI TalkBand B3 Coffee leather ev.č. 55021373 nachádzajúci sa v kancelárii správcu
Súpisná hodnota: 169,99 EUR
Deň zaradenia: 09.02.2017

K004283
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Baňas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubovica 273, 082 71 Lipany nad Torysou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1991
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/49/2016 S 1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/49/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika správca úpadcu Pavol
Baňas, dátum narodenia 08.01.1991, bytom Dubovica 273, 082 71 Lipany nad Torysou, Slovenská republika v
zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, 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 vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. číslo účtu IBAN SK19 0200 0000 0037 8754
7256 variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie
veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

K004284
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Turtev
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 567 / 18, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36K/4/2016 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/4/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota: príjmy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou za obdobie 8/2016 vo výške 545,78 Eur, súpisová hodnota majetku: 545,78 Eur
Iná majetková hodnota: príjmy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Iná majetková hodnota: príjmy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou za obdobie 9/2016 vo výške 547,78 Eur, súpisová hodnota majetku: 547,78 Eur
Iná majetková hodnota: príjmy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou za obdobie 10/2016 vo výške 535,11 Eur, súpisová hodnota majetku: 535,11 Eur
Iná majetková hodnota: príjmy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou za obdobie 11/2016 vo výške 545,78 Eur, súpisová hodnota majetku: 545,78 Eur
Iná majetková hodnota: príjmy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou za obdobie 12/2016 vo výške 547,52 Eur, súpisová hodnota majetku: 547,52 Eur
Iná majetková hodnota: príjmy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou za obdobie 1/2017 vo výške 546,78 Eur, súpisová hodnota majetku: 546,78 Eur

K004285
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AD TEAM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikovíniho 2/6903, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 279 323
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/35/2015 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/35/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
KONRES, k.s., Štefánikova 8, 811 05 Bratislava (ďalej len „vyhlasovateľ ponukového konania") ako správca úpadcu
AD TEAM, s.r.o., Mikovíniho 2/6903, Trnava, IČO: 36 279 323, v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR") vyhlasuje ponukové konanie na predaj
hnuteľných vecí úpadcu,a to:
P.č.

Popis hnuteľnej veci

8

Shoei SKP 56/6KL falcovací stroj

9

Denzitometer

10

Notebook Amilo Pro

11

Dierovačka Bacher

12

Eurofold - DCM - 45

13

Gretag DensiEye

14

Kopírka Toshiba

15

Úprava vody

16

Kancelársky nábytok

17

Server Dell PE840

18

Zar. na kancelársku väzbu

19

Obracačka paliet

20

HPxw4600 Q9300 2,5G

21

Fasspumpe TBA 200-15

22

Vrtačka Citoborma 111

23

Ovijaci stroj Ronda 3000

24

Striasací stôl RAB 5Stroj na rezanie
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25

Stroj na rezanie P-70

26

Elektrický kabínový VZV

27

Telefónna ústredňa PANASONIC

28

Knižný lis FM 94

29

Paletové regále

30

Aplikátor etikiet LABEL X JR

31

Kompresor ORL 22CX

32

Papier BO 250g 70x100, 2650 ks

33

Papier BO 70g 750x100, 10000 ks

34

Papier BO 100g 70x100, 700 hárkov

35

Papier BO 120g 64x900, 12000 hárkov

36

Papier 120g 83x64, 3000 hárkov

37

Papier 150g 70x100, 100 ks

38

Papier 170g 45x64, 300 hárkov

39

Papier BO 170g 70x100, 2700 ks

40

Papier BO 70g 64x90, 3800 ks

41

Papier BO 64x90, 4600 hárkov

42

Papier BO 70x100, 400 hárkov

43

Papier CHROMOLUX 80G 90X70, 5700 ks

44

Papier ONL 100g 70X100, 1700 ks

45

Papier ONL 80g 66X92, 1100 hárkov

46

Papier ONM 135g 70x48

47

Papier ONM 150g 52x72, 1200 ks

48

Papier ONM 100g 70x100, 500 ks

49

Papier ONM 115g 70x100, 200 hárkov

50

Papier ONM 130g 90x64, 200 hárkov

51

Papier ONM 130g 90x64, 650 ks

52

Papier ONM 135g 90x64, 800 hárkov

53

Papier ONM 70g 100x70, 900 hárkov

54

Papier ONM 80g 86x63, 600 hárkov

55

Papier ONM 90g 64x90, 100 ks

56

Papier Parade Prima 80g 70x100

57

Papier Raflagloss FSC greentac 80g 50x70, 2000 hárkov

58

Papier SNOWBRIGHT 70G 70X100, 29000 ks

59

Papier SNOWBRIGHT 80G 70X100, 1000 ks

60

Papier Viprint 60g 45x64, 2000 hárkov

61

Papier Viprint 60g 70x100, 7000 hárkov

62

Papier Viprint 70g 45x64, 2000

63

Bandaska 20l, EG 20

64

Guma na HEIDELBERG SM 102-4H/č BT 5400

65

Lak disperzný matný

66

Lak disperzný neutrálny

67

Manuály

68

Šatňová skrnka

69

Boiler JUNKERS ST 160

70

kotol JUNKERS

71

kotol JUNKERS

72

klimatizácia SINTECH

Deň vydania: 24.02.2017
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73

železný regál

74

páskovačka na palety

75

železný pult

76

plechová skriňa

77

plechová skriňa

78

plechová skrika

79

plechový regál

80

stôl pracovný knihársky

81

paletový vozík

82

trezorová skriňa

83

prenosná klimatizácia ETA 1

84

kancelárska stolička otočná

85

kancelárska stolička obyčajná

86

kreslo

87

skener HP

88

kancelársky stôl rohový

89

kancelársky stôl

90

kontajner zásuvkový

91

polica

92

skrinka kancelárska 1

93

regál

94

regál skladací

95

kávovar PAVONI

96

tlačiareň HP

97

mikrovlnná rúra ZANUSSI

98

mikrovlnná rúra ECG

99

PC desktop, monitor, klávesnica 3ks

100

registračná pokladnica

101

tlačiareň HP

102

kamerový systém DYNACOLOR
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PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA: Predmetom ponukového konania sú vyššie uvedené hnuteľné veci úpadcu,
pričom ponuku je možné urobiť na hnuteľnú vec samostatne, skupinu vybraných hnuteľných vecí alebo všetky
hnuteľné veci.
PREDKLADANIE PONÚK: Lehota na podávanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Účastníci ponukového konania doručia svoje ponuky osobne do
kancelárie správcu alebo poštou na adresu správcu: KONRES, k.s., Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, v zalepenej
obálke s výrazným označením "ZÁVÄZNÁ PONUKA HNUTEĽNÉ VECI 36K/35/2015 - NEOTVÁRAŤ". Za deň
doručenia ponuky sa považuje deň, kedy bude zásielka doručená do kancelárie správcu. Ponuka musí mať
písomnú formu, musí byť v slovenskom jazyku a musí obsahovať:
a) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo účastníka, ak je pridelené,
telefónne číslo a e-mail účastníka,
b) navrhovanú kúpnu cenu za vybrané hnuteľné veci v eurách (ponuka musí byť určitá a zrozumiteľná a musí v nej
byť riadne prejavená vôľa účastníka urobiť záväznú ponuku na vybrané hnuteľné veci),
c) dátum ponuky a vlastnoručný podpis osoby oprávnenej konať za účastníka ponukového konania.
Vyhlasovateľ ponukového konania otvorí riadne doručené ponuky do 2 pracovných dní od skončenia lehoty na
doručovanie ponúk. Zápisnicu z otvárania obálok s ponukami vyhlasovateľ ponukového konania bezodkladne po
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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otvorení obálok zašle veriteľskému výboru, ako príslušnému orgánu.
PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA: Po doručení ponuky je účastník touto ponukou viazaný. Na ponuky
doručené vyhlasovateľovi ponukového konania po uplynutí lehoty určenej na predkladanie ponúk sa v ponukovom
konaní neprihliada. Vyhlasovateľ ponukového konania si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk
ako aj právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie. Oznámenie o prijatí vybranej ponuky vyhlasovateľ ponukového
konania avizuje iba víťaznému účastníkovi. Víťazný účastník sa zaväzuje uzatvoriť s vyhlasovateľom ponukového
konania kúpnu zmluvu v lehote stanovenej vyhlasovateľom ponukového konania v oznámení podľa predchádzajúcej
vety. Náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša účastník ponukového konania. Kritériom pre
určenie najlepšej ponuky v ponukovom konaní je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Najlepšia ponuka podlieha
schváleniu veriteľského výboru, ako príslušného orgánu. Ak veriteľský výbor, ako príslušný orgán, najlepšiu ponuku
neschváli, vyhlasovateľ ponukového konania nemôže túto ponuku určiť ako víťaznú.
PODMIENKY KÚPNEJ ZMLUVY: Kúpna zmluva bude obsahovať nasledujúce podmienky: (a) predmet kúpnej
zmluvy bude kupujúcemu prenechaný tak ako stojí a leží, (b) kupujúci je povinný predmet kúpnej zmluvy prevziať v
lehote najviac päť pracovných dní po podpise kúpnej zmluvy, (c) náklady spojené s prevzatím predmetu kúpnej
zmluvy znáša kupujúci, (d) kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu na účet určený vyhlasovateľom ponukového
konania, a to v lehote stanovenej vyhlasovateľom v oznámení o prijatí vybranej ponuky. Toto ponukové konanie nie
je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. ObZ, ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a
nasl. ObZ.
Obhliadku predmetu ponukového konania je potrebné dohodnúť so správcom telefonicky na tel. č. 0904/222 774
alebo e-mailom: strachan@konres.sk

K004286
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Greschner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerská 924/93, 958 03 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38K/3/2015 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/58/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zaradení prihlásených pohľadávok do zoznamu pohľadávok veriteľov:
1. František Toriška, bytom Kolačno 343, 958 41 - vo výške: v celkovej sume 5 350,14.-€

2. Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256 - 1. v celkovej sume
32,30.-eur, 2. v celkovej sume 3,79.-eur.

Správca Mgr. Martin Hurtiš

K004287
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MERKANTIL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R. Štefánika 32, 012 39 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 104 992
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Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 6K/3/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/3/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia Veriteľského výboru úpadcu MERKANTIL s.r.o. v konkurze, so sídlom: M.R.
Štefánika 32, 012 39 Žilina, IČO: 34 104 992
Číslo konania: 6K/3/2015 S1731
Dátum konania: 17.02.2017
Miesto konania: písomné hlasovanie
Začiatok zasadnutia: 13:00 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Hlasovanie o udelení záväzného pokynu správcovi vo veci uzatvorenia nájomnej zmluvy na prenájom areálu
úpadcu so spoločnosť WAMP, s.r.o..
3. Hlasovanie o udelení záväzného pokynu Správcovi vo veci speňažovania pohľadávok.
4. Diskusia k speňažovaniu (predaju) nehnuteľností úpadcu.
5. Rôzne, záver
K bodu 1 – Otvorenie
V súlade s ustanovením § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho
hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia
veriteľského výboru považujú za prítomných. Predseda veriteľského výboru IGEPA - IGAZ – PAPIER, spol. s.r.o. v
zast. Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o., za spoločnosť koná JUDr. Matúš Košara konštatoval, že
veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní štyria z piatich jeho členov.
Správca úpadcu MERKANTIL s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 32, 012 39 Žilina, IČO: 34 104 992 (ďalej len
„úpadca“) LawService Recovery, k.s. (ďalej len „správca“) zaslal predsedovi veriteľského výboru elektronickou
poštou dňa 07.02.2017 Žiadosť o udelenie záväzného pokynu zo dňa 07.02.2017 na speňaženie pohľadávok
úpadcu, zapísaných v oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa SIMPLEX Business, s.r.o pod poradovým číslom
v súpise majetku č. 9, 49, 23, 3, 7, 10, 26, 21, 28, 50, 17, 48, 8, 13, 18, 29, 51, 30, 20, 39, 44, 25, 36, 19, 22, 34, 12,
2, 24,40, 16, 41,11 (ďalej spolu len „Pohľadávky“) a Žiadosť o udelenie záväzného pokynu zo dňa 07.02.2017 na
uzatvorenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou WAMP, s. r. o., predmetom ktorej bude Areál Úpadcu, a to za
podmienok uvedených v Cenovej ponuke spoločnosti WAMP, s. r. o. a súčasne podmienok uvedených správcom v
tejto žiadosti, pričom ako správca úpadcu zvolal v súlade s ustanovením § 38 ods. 1 ZKR zasadnutie veriteľského
výboru na deň 17.02.2017 o 13.00 hod. v sídle advokátskej kancelárie Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r.
o., Prievozská 4/B, Bratislava.
V súlade s ustanovením § 38 ods. 2 ZKR prvá veta je veriteľský výbor uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny
jeho členov a v súlade s § 38 ods. 2 ZKR tretia veta, na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov
veriteľského výboru prepočítajú podľa ich hlasovacích práv, ktoré sa počítajú na schôdzi veriteľov pri voľbe a
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veriteľského výboru prepočítajú podľa ich hlasovacích práv, ktoré sa počítajú na schôdzi veriteľov pri voľbe a
odvolávaní členov veriteľského výboru.
K bodu 2 – Hlasovanie o udelení záväzného pokynu Správcovi vo veci uzatvorenia nájomnej zmluvy na
prenájom Areálu Úpadcu so spoločnosť WAMP, s.r.o..
Na schválenie bolo predložené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 1:
„Veriteľský výbor ako člen príslušného orgán podľa § 82 ods. 2 písm. b) a c) ZKR v konkurze vyhlásenom na
majetok úpadcu MERKANTIL s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 32, 012 39 Žilina, IČO: 34 104 992 udeľuje správcovi
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47 817 003,
zapísaným v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731, záväzný pokyn (súhlas)
na uzatvorenie Zmluvy o nájme Nehnuteľností Úpadcu (Areálu) so spoločnosťou WAMP, s. r. o., so sídlom Sama
Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, IČO: 36 432 717, a to za podmienok uvedených v Žiadosti Správcu o udelenie
záväzného pokynu zo dňa 07.02.2017."
Výsledok hlasovania:
ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
Uznesenie:

prijaté

K bodu 3 – Hlasovanie o udelení záväzného pokynu Správcovi vo veci speňažovania Pohľadávok.
Na schválenie bolo predložené nasledovné uznesenie:
„Veriteľský výbor ako člen príslušného orgán podľa § 82 ods. 2 písm. b) ZKR v konkurze vyhlásenom na majetok
úpadcu MERKANTIL s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 32, 012 39 Žilina, IČO: 34 104 992 udeľuje správcovi
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47 817 003,
zapísaným v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731, záväzný pokyn na
speňaženie Pohľadávok tak, že Správca v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) ZKR zorganizuje verejné ponukové konanie
na odplatné postúpenie Pohľadávok (oznámenie, o ktorom zverejní v Obchodnom vestníku SR), všetko za
nasledovných podmienok:
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu kancelárie
správcu. Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku SR. Záujemca musí zložiť na konkurzný účet zábezpeku na úhradu odplaty za postúpenie
pohľadávok vo výške minimálne 30 % zo záujemcom ponúkanej odplaty za súbor Pohľadávok.
Ponuka záujemcu musí obsahovať písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk
záujemcov akceptuje), že záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená
ako víťazná, pričom ako víťazná bude vyhodnotená aj príslušným orgánom, následne v lehote určenej správcom v
oznámení o konaní verejného ponukového konania so správcom neuzavrie zmluvu o postúpení pohľadávok alebo v
tejto lehote neuhradí odplatu za postúpenie, čím poruší podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so
zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej zábezpeky, ktorá za uvedených podmienok bude správcom
započítaná so zloženou zábezpekou (daný návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné
dojednania).
Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii
správcu, pričom o otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše zápisnicu, ktorú odošle príslušnému orgánu a
požiada ho o udelenie súhlasu na predaj víťazovi ponukového konania. Správca vopred e-mailom oznámi
jednotlivým členom príslušného orgánu miesto a čas vyhodnotenia ponúk, pričom členovia príslušného orgánu majú
právo sa tohto zúčastniť. Pohľadávky sa postupujú len ako súbor. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia
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právo sa tohto zúčastniť. Pohľadávky sa postupujú len ako súbor. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia
odplata ponúkaná za celý súbor Pohľadávok. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, v prípade, že tieto
posúdi ako nevýhodné, a to aj bez uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí zmluvu o postúpení Pohľadávok s víťazom
ponukového konania, ktorého ponuku súčasne ako víťaznú odsúhlasí aj príslušný orgán."
Výsledok hlasovania:
ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
Uznesenie: prijaté
K bodu 4 – Diskusia k speňažovaniu (predaju) nehnuteľností úpadcu.
Prítomní členovia k tomuto bodu na základe písomného hlasovania nepredniesli žiadne návrhy a k tomuto bodu sa
nevyjadrili.
K bodu 5 – Rôzne, záver
Program zasadnutia bol vyčerpaný. Predseda veriteľského výboru zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne
ju doručí správcovi a Okresnému súdu Žilina.
Predseda veriteľského výboru zasadnutie veriteľského výboru ukončil, pričom písomné hlasovania členov
veriteľského výboru tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice.

Za veriteľský výbor IGEPA – IGAZ – PAPIER, spol. s r.o.
v zastúpení Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o., za spoločnosť koná JUDr. Matúš Košara

Č.k.: 6K/3/2015 S1731
Prezenčná listina
zo zasadnutia Veriteľského výboru dlžníka: dlžníka MERKANTIL s.r.o. v konkurze, so sídlom: M.R. Štefánika
32, 012 39 Žilina, IČO: 34 104 992 konaného dňa 17.02.2017
P.č. Veriteľ

Adresa

1.

Mlynské Nivy 73, Bratislava

2.
3.
4.

Podpis
Hlasované
17.02.2017
Hlasované
ČSOB Leasing, a.s.
Panónska cesta 11, Bratislava
17.02.2017
Europapier Slovensko, s.r.o. na základe plnej moci Mgr. Oľga
Hlasované
Panónska cesta 40, Bratislava
Beláňová
17.02.2017
Akerlundinkatu
11B,
Tampere, Hlasované
UPM Sales Oy na základe plnej moci Mgr. Oľga Beláňová
Fínsko
17.02.2017
Antalis, s.r.o. na základe plnej moci JUDr. Chalková

písomne

dňa

písomne

dňa

písomne

dňa

písomne

dňa

5.

V Trenčíne, 17.02.2017
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K004288
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: X line, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novohradská 2, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 391 214
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Podhorský
Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/48/2011 S1508
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/48/2011
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie - X line, s.r.o., 6K/48/2011
·

·
·
·
·
·
·

1.

Termín predkladania ponúk: do 45 kalendárnych dní od dňa zverejnenia ponukového konania
v Obchodnom vestníku, adresa zasielania ponúk: Mgr. Róbert Podhorský, Hraničná 12, 821 05 Bratislava,
záujemcovia môžu prejaviť záujem o ktorúkoľvek položku majetku zaradeného do verejného ponukového
konania, resp. o viaceré položky jednou ponukou,
Termín a miesto otvárania obálok (ponúk): nasledujúci pracovný deň po uplynutí lehoty na predkladanie
záväzných ponúk v kancelárii správcu, obálka s ponukou musí byť s označením: Konkurz 6K/48/2011 Neotvárať.
Lehota na vyhodnotenie ponúk a vypracovanie odporúčania pre veriteľský výbor: do 7 pracovných dní odo
dňa otvorenia obálok,
Speňažovanie uvedeného majetku sa vykoná až na základe ďalšieho záväzného pokynu veriteľského
výboru na predaj majetku vybraným záujemcom, ktorých ponuky vyhodnotí správca ako úspešné
v ponukovom konaní a to z pohľadu ponúkanej ceny za konkrétny majetok,
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, v prípade, že ich po zohľadnení vlastnej
odbornej starostlivosti bude považovať za nevýhodné,
Správca je oprávnený o vyhlásení ponukového konania informovať akýchkoľvek potenciálnych záujemcov,
Na požiadanie správca záujemcom zašle prostredníctvom emailu fotografie hnuteľného majetku
zaradeného do ponukového konania, resp. poskytne ďalšie informácie o tomto majetku.

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC

Popis hnuteľnej veci / súbor: CANON COPIER NP6512, výrobné číslo: TWA18095
Súpisová hodnota majetku: 0.- €

2.

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC

Popis hnuteľnej veci / súbor: monitor MITSUBISHI DIAMOND PLUS 220, 203326868, model no.: NSV1107STTKW
Súpisová hodnota majetku: 0.- €

3.

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC

Popis hnuteľnej veci / súbor: PC zostava, PC 4 U-INTEL, výr. č.: 265057
Súpisová hodnota majetku: 100.- €
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Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC

Popis hnuteľnej veci / súbor:

ČIERNA KLÁVESNICA LOGITECH

Súpisová hodnota majetku: 0.- €

5.

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC

Popis hnuteľnej veci / súbor: ČIERNA MYŠ k PC
Súpisová hodnota majetku: 0.- €

6.

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC

Popis hnuteľnej veci / súbor:
1969

PC ZOSTAVA MAC PRO WEON, POWER MAC 65, model no.: A1047, EMC no.:

Súpisová hodnota majetku: 200.- €

7.

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC

Popis hnuteľnej veci / súbor: PC ZOSTAVA MB 2,16 , S/N: MF436120171
Súpisová hodnota majetku: 0.- €

8.

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC

Popis hnuteľnej veci / súbor:

ČIERNA KLÁVESNICA KME

Súpisová hodnota majetku: 0.- €

9.

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC

Popis hnuteľnej veci / súbor: ČIERNA MYŠ LOGITECH
Súpisová hodnota majetku: 0.- €

10.

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC

Popis hnuteľnej veci / súbor: LAMINOVACÍ STROJ LM800, serial no.: C8445
Súpisová hodnota majetku: 0.- €

11.

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC
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Popis hnuteľnej veci / súbor: VYSOKOZDVYŽNÝ VOZÍK VV1000/L200, art. Nr.: 30232, červená farba,
Súpisová hodnota majetku: 0.- €

12.

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC

Popis hnuteľnej veci / súbor: AGFA DUO SCAN, MICROTEK TYPE MRS-1800F
Súpisová hodnota majetku: 0.- €

13.

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC

Popis hnuteľnej veci / súbor: CANON COPIER NP6512, výrobné číslo: TWA18095
Súpisová hodnota majetku: 0.- €

14.

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC

Popis hnuteľnej veci / súbor: TELEFÓNNA ÚSTREDŇA, PANASONIC ISPN: 25 DIGITAL,
SUPER HYBRID SYSTEM D816
Súpisová hodnota majetku: 0.- €

15.

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC

Popis hnuteľnej veci / súbor: JABLOTRON ALARM SYSTEM, číslo: 040709/6341
Súpisová hodnota majetku: 0.- €

16.

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC

Popis hnuteľnej veci / súbor: Tlačiarensky stroj ROMAYOR 314, no.: 2355
Súpisová hodnota majetku: 0.- €

17.

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC

Popis hnuteľnej veci / súbor: JABLOTRON ALARM SYSTEM
Súpisová hodnota majetku: 0.- €

18.

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC

Popis hnuteľnej veci / súbor: KNIHOVNÍCKY STROJ NA LEPENIE SUMBEL, NR8472853
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Súpisová hodnota majetku: 0.- €

19.

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC

Popis hnuteľnej veci / súbor: DIGITALNY FOTOAPARAT FS3 PRO LAIKA, no.: 44L05250
Súpisová hodnota majetku: 50.- €

20.

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC

Popis hnuteľnej veci / súbor: ZVLHCOVAC VZDUCHU DRAABE BS5, s. no.: 009204
Súpisová hodnota majetku: 100.- €

21.

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC

Popis hnuteľnej veci / súbor: TELEFONNA USTREDNA, KX TDA15, č.: 6C AUHH 003193
Súpisová hodnota majetku: 0.- €

22.

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC

Popis hnuteľnej veci / súbor: FOTOAPARAT NIKON D200, č. 4006728, bez objektívu
Súpisová hodnota majetku:50.- €

23.

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC

Popis hnuteľnej veci / súbor: FOTOAPARAT NIKON D300, č.: 4031640, bez objektívu
Súpisová hodnota majetku: 100.- €

24.

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC

Popis hnuteľnej veci / súbor: ZVLHCOVAC VZDUCHU MUNTERS HUMIMAX, type HM2 2000, farb. no.: 052 1048
Súpisová hodnota majetku: 100.- €

25.

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC

Popis hnuteľnej veci / súbor: SOF. ADOBE DESIGN COLLECTION, PHOTO SHOP
70CE C CZECH, INDESIGN 2.0 CE CZECH, ILUSTRATOR 10 C CZECH,
ACROBAT 6.0 C E PROFFESSIONAL CZECH DCOOL 70C C2 M
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Súpisová hodnota majetku: 0.- €

26.

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC

Popis hnuteľnej veci / súbor:
SOF. ADOBE CREATIVE SUITE 2 PREMIUM, CSP 20CZ MUPA, ADOBE
CREATIVE SUITE STANDARD CSS 10 CECZ MU PPS, ADOBE CREATIVE SUITE 3 DESIGN STANDARD
Súpisová hodnota majetku: 0.- €

27.

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC

Popis hnuteľnej veci / súbor:

SFT. POWER MAC 65 SOFTWARE INSTAL AND RESTORE 10F220F

Súpisová hodnota majetku: 0.- €

28.

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC

Popis hnuteľnej veci / súbor:

SOFTWARE EFI COLORPROOF XF

Súpisová hodnota majetku: 0.- €

33. Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC
Popis hnuteľnej veci / súbor:

SINCLAIR AIR CONDITIONER, model: ASH-24CN, v.č.:
6322200356

Súpisová hodnota majetku: 0.- €

34. Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC
Popis hnuteľnej veci / súbor:

SINCLAIR AIR CONDITIONER, model: ASH 24AQ, v.č.: 63229901016

Súpisová hodnota majetku: 0.- €

35. Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC
Popis hnuteľnej veci / súbor:

SINCLAIR AIR CONDITIONER, model: ASH-0908, v.č. 6322200351

Súpisová hodnota majetku: 0.- €

36. Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC
Popis hnuteľnej veci / súbor:

SINCLAIR AIR CONDITIONER, model: 24AQ, v.č. 63229901016
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Súpisová hodnota majetku: 0.- €

V Bratislave dňa 21.02.2017, Mgr. Róbert Podhorský

K004289
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Greschner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerská 924/93, 958 03 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38K/58/2016 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/58/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej položky: peňažná pohľadávka
Dlžník: Katarína Greschnerová, nar. 4.12.1972, bytom Hlavná 417, Trenčianske Jastrabie
Právny dôvod vzniku: právoplatný rozsudok OS Partizánske sp.zn. 6C/25/2011 zo dňa 9.10.2012 v spojení s
rozsudkom KS Trenčín, sp.zn. 17Co/44/2013 zo dňa 9.4.2014
Celková suma: 35 130,20.-€
Súpisová hodnota: 35 130,20.-€
Mena: EUR

Správca Mgr. Martin Hurtiš

K004290
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AQUATING, spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 7, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 221 953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/24/2015 S 1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/24/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE II. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA
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Správca v konkurznom konaní: Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava (ďalej
len „Správca“) vyhlasuje: Druhé kolo verejného ponukového konania podľa ust. § 92 ods. 1, písm. d) zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZoKR“) na predaj podniku – podľa nižšie uvedenej špecifikácie.

I. Predmet ponukového konania: majetok úpadcu AQUATING, spol. s.r.o., IČO: 36 221 953, so sídlom
Hviezdoslavova 7, 917 01 Trnava, zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.
10399/T (ďalej len „Úpadca“) pozostávajúci najmä z nehnuteľného majetku, zapísaného v súpise všeobecnej
a oddelenej podstaty Úpadcu. Súpisy majetku Úpadcu, ktoré sú predmetom tejto ponuky, boli zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 248/2015 zo dňa 29.12.2015 a č. 233/2015 zo dňa 04.12.2015 s doplnením č. 248/2015
zo dňa 29.12.2015 a s aktualizáciou č. 98/2016 zo dňa 23.05.2016.

Ide o nasledovné nehnuteľnosti, zapísané na liste vlastníctva č. 7249 v katastrálnom území Trnava, v okrese
Trnava, obec Trnava:

Pozemky parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ako:

-

parc. č. 262 o výmere 530 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

-

parc. č. 263 o výmere 168 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

-

parc. č. 3307/1 o výmere 4983 m2 druh pozemku ostatné plochy,

-

parc. č. 8246/6 o výmere 359 m2 druh pozemku záhrady,

-

parc. č. 8269 o výmere 31 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

Stavba:

-

súp. č. 228 na parc. č. 262, dom, o výmere 530 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

(ďalej len ,,Nehnuteľnosti”)

Hnuteľné veci:
-

motorové vozidlo Volkswagen Transporter,

-

motorové vozidlo Volkswagen FIAT DUCATO,

(ďalej len ,,Hnuteľné veci”)
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Peňažné pohľadávky:

výška istiny: 4.329,89 EUR, dlžník: Štefánia Balažovičová, Spartakovská 19, 917 01 Trnava, IČO:
41799895,
výška istiny: 71.615,12 EUR, dlžník: CERE INVEST KAMIONKA, s.r.o., Filmářská 1153/19,
Praha 5, česká republika, IČO: 41799895,
výška istiny: 62.479,98EUR, dlžník: CERE INVEST KAMIONKA, s.r.o., Filmářská 1153/19, Praha 5,
česká republika, IČO: 41799895,
výška istiny: 28.413,01 EUR, dlžník: Euro LOGOS, s.r.o. „v konkurze“, Senecká cesta 2, 931
01 Šamorín, IČO: 36 232 475,
výška istiny: 11.441,31 EUR, dlžník: Keraming a.s., Jesenského 3839, Trenčín 911 01, IČO: 31
431 968,
-

výška istiny: 9.247,20 EUR, dlžník: PSB, s.r.o., Hviezdoslavova 7, Trnava 917 01, IČO: 45 549 613,

-

výška istiny: 159,13 EUR, dlžník: Slovenská sporiteľňa, a.s.,

-

výška istiny: 110 EUR, dlžník: Tatra banka, a.s.

(ďalej len ,,Pohľadávky”)

Všetky hnuteľné veci tvoriace súčasť a príslušenstvo Nehnuteľností spolu s Hnuteľnými vecami vyššie uvedenými
a Pohľadávkami (ďalej aj ako „Podnik“).

II. Kúpna cena, podmienky verejného ponukového konania: V 2. kole verejného ponukového konania sa
najnižšie podanie znižuje o 25 % oproti súpisovej hodnote speňažovaného majetku, ktorá predstavuje sumu
735.972,13 EUR. Najnižšie podanie 2. kola ponukového konania predstavuje sumu 551.979,1 EUR. Bližšie
podrobnosti týkajúce sa Podniku, obhliadku Podniku, ako aj úplné znenie podmienok verejného ponukového
konania si záujemca môže vyžiadať telefonicky u Správcu na tel. č.: 0917 643 333, príp. mailom na adrese:
nano@akko.sk

III. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záväzné ponuky na odkúpenie Podniku sa predkladajú na adresu
kancelárie správcu: Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, v zalepenej
obálke viditeľne označenej nápisom „Konkurz – AQUATING neotvárať“. Ponuka musí obsahovať:

·
·

návrh kúpnej ceny číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o
výške a mene ponúkanej kúpnej ceny,
doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu – fyzickej osoby je neoverená fotokópia občianskeho
preukazu alebo overená fotokópia živnostenského oprávnenia a u záujemcu – právnickej osoby je ním
overená fotokópia výpisu z obchodného registra nie staršieho ako tri mesiace,

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do dňa 13.03.2017 (vrátane) do 11.00 hod. Pre dodržanie lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do dňa 13.03.2017 (vrátane) do 11.00 hod. Pre dodržanie lehoty
doručenia záväznej ponuky je rozhodujúci moment doručenia ponuky do sídla kancelárie Správcu, nie dátum
podania ponuky na pošte alebo u iného prepravcu zásielok. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového
konania predložiť len jednu ponuku a predloženú ponuku nemožno meniť ani vziať späť.

Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach verejného ponukového konania.

IV. Lehota na vyhodnotenie ponúk: Správca vykoná vyhodnotenie ponúk v lehote do sedem (7) dní odo dňa
termínu predloženia ponúk a v tejto lehote zároveň odošle oznam záujemcom výsledok verejného ponukového
konania. Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť
verejné ponukové konanie ako neúspešné.

K004291
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Jána Nepomuckého 418/7, 930 21 Jahodná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/14/2012 S 1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/14/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

Správca v konkurznom konaní: Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava (ďalej
len „Správca“) vyhlasuje: Prvé kolo verejného ponukového konania podľa ust. § 92 ods. 1, písm. d) zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZoKR“) na predaj podniku – podľa nižšie uvedenej špecifikácie.

I. Predmet ponukového konania: majetok úpadcu Jozef Molnár v konkurze, nar. 11.05.1977, Sv. Jána
Nepomuckého č. 418/7, 930 21 Jahodná (ďalej len „Úpadca“) pozostávajúci z hnuteľného majetku, zapísaného
v súpise všeobecnej podstaty Úpadcu. Súpis majetku Úpadcu, ktoré sú predmetom tejto ponuky, boli zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 202/2012 zo dňa 18.10.2012.

Ide o nasledovné hnuteľné veci:

a) kuchynský stôl + 6 ks stoličiek
b) komoda hnedá
c) sedacia súprava (bielo – hnedá)
d) TV zn. SAMSUNG

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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e) audio DVD system zn.PIONEER spolu s 5 ks reproduktorov zn. JAMO
f) video projektor zn. OPTOMA
g) konferenčný stolík (hnedá farba)

(ďalej len ,,Hnuteľné veci”)

II. Kúpna cena, podmienky verejného ponukového konania: V 1. kole verejného ponukového konania sa
najnižšie podanie rovná súpisovej hodnote speňažovaného majetku. Výška súpisovej hodnoty speňažovaného
majetku predstavuje sumu 1.520,-EUR.

Bližšie podrobnosti týkajúce sa ponúkaného majetku, ako aj úplné znenie podmienok verejného ponukového
konania si záujemca môže vyžiadať telefonicky u Správcu na tel. č.: 0917 643 333, príp. mailom na adrese:
nano@akko.sk.

V. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záväzné ponuky na odkúpenie Hnuteľného majetku sa predkladajú
na adresu kancelárie správcu: Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, v
zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom „Konkurz – Jozef Molnár neotvárať“. Ponuka musí obsahovať:

·
·
·
·

návrh kúpnej ceny číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o
výške a mene ponúkanej kúpnej ceny,
doklad o úhrade celku kúpnej ceny na účet v banke: č. účtu: SK5411000000002629805817, vedený v Tatra
banke, a.s.,
doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu – fyzickej osoby je neoverená fotokópia občianskeho
preukazu alebo overená fotokópia živnostenského oprávnenia a u záujemcu – právnickej osoby je ním
overená fotokópia výpisu z obchodného registra nie staršieho ako tri mesiace,
oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia uhradenej kúpnej ceny.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do dňa 13.03.2017 (vrátane) do 11.00 hod. Pre dodržanie lehoty
doručenia záväznej ponuky je rozhodujúci moment doručenia ponuky do kancelárie Správcu, nie dátum podania
ponuky na pošte alebo u iného prepravcu zásielok. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania
predložiť len jednu ponuku a predloženú ponuku nemožno meniť ani vziať späť.

VII. Lehota na vyhodnotenie ponúk: Správca vykoná vyhodnotenie ponúk v lehote do sedem (7) dní odo dňa
termínu predloženia ponúk a v tejto lehote zároveň odošle oznam záujemcom výsledok verejného ponukového
konania. Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť
verejné ponukové konanie ako neúspešné.
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K004292
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Baňas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubovica 273, 082 71 Lipany nad Torysou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1991
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/49/2016 S 1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/49/2016
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, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika správca úpadcu Pavol
Baňas, dátum narodenia 08.01.1991, bytom Dubovica 273, 082 71 Lipany nad Torysou, Slovenská republika (ďalej
aj len ako "úpadca") 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 31. 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.

K004293
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HaRT spol.s r.o./resp.s.r.o./
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrnčiarska 12, 040 01 Kosice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 648 568
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Kosice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/57/2016 S1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/57/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru
úpadcu HaRT spol. s r.o Hrnčiarska 12, 040 01 Košice, zapísaný v OR Košice I v oddieli Sro, vo vložke
1162/V v konkurznej veci č. konania 26K/57/2016 , konanej dňa 17.2. 2017 o 10.00 hod.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Miesto konania: kancelária správcu, Werferova č.1, 040 11 Košice
Prítomní:
a/ JUDr. Jana Koľveková, správca
b/ Členovia veriteľského výboru:
1./ Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, v 29.augusta 8-10, 816 63 Bratislava pobočka Košice ,Festivalovo
nám.č.1, 041 84 Košice, IČO veriteľa: 30807484, zastúpená na základe poverenia povereným zamestnancom :
JUDr. Silviou Lévayovou
2./ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Mamateyova 17, 850 05 Bratislava IČO: 35937874, zastúpená na
základe poverenia- povereným zamestnancom - JUDr. Vladimírom Jelínkom
3./Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojova 2, 041 90 Košice zastúpená splnomocneným
zástupcom Slovenskou konsolidačnou, a.s., Cintorínska 21,81499 Bratislava, IČO:35776005, subst. zast.
povereným zamestnancom: Ivetou Meckovou
Program:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Záver
Zasadnutie veriteľského výboru otvorila JUDr. Jana Koľveková – správca. Konštatovala, že veriteľský výbor je
uznášaniaschopný, keďže sú prítomní všetci traja jeho členovia, pričom prítomnosť členov bola preukázaná
vykonanou prezentáciou pred začiatkom zasadnutia veriteľského výboru, výsledky ktorej osvedčuje prezenčná
listina.
K bodu 1/
Zasadnutie veriteľského výboru zvolala správkyňa JUDr. Jana Koľveková v súlade s ust. § 38 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení. Konštatovala, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný,
keďže sú prítomní všetci traja jeho členovia, pričom prítomnosť členov bola preukázaná vykonanou prezentáciou
pred začiatkom zasadnutia veriteľského výboru, výsledky ktorej osvedčuje prezenčná listina. Predniesla návrh
programu zasadnutia veriteľského výboru, ktorý bol jednomyseľne schválený.
K bodu 2/
Poverený zástupca Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. navrhol, aby za predsedu veriteľského výboru bola
zvolený veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojova 2, 041 90 Košice zastúpená
splnomocneným zástupcom Slovenskou konsolidačnou, a.s., Cintorínska 21,81499 Bratislava, IČO:35776005,
subst. zast. povereným zamestnancom: Ivetou Meckovou
Následne bolo uskutočnené hlasovanie.
Výsledky hlasovania:
Za: 3 hlasy
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Uznesenie č. 1
„Za predsedu veriteľského výboru bol zvolený veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojova 2,
041 90 Košice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K bodu 3/
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný a zasadnutie
veriteľského výboru ukončil.
V Košiciach, 17. 2. 2017, zapísal poverený zástupca predsedu veriteľského výboru

K004294
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Kolarčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Sládkoviča 4/4, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22K/13/2016 S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/13/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu Andrej Kolarčík, nar.: 17.08.1984, trvale bytom A. Sládkoviča 4/4, 971 01
Prievidza, Slovenská republika oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu 22K/13/2016 S373 v kancelárii správcu na adrese Námestie sv. Anny 361/20,
911 01 Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod., po telefonickom dohovore
so správcom na tel. č. 032/640 17 60.
Veritelia sa pri nahliadaní do spisu musia preukázať dokladom totožnosti, právnické osoby výpisom z Obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou (poverením na zastupovanie),
resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného registra.
V Trenčíne, 21.02.2017
JUDr. Andrej Jaroš – správca

K004295
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Kolarčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Sládkoviča 4/4, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22K/13/2016 S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/13/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu Andrej Kolarčík, nar.: 17.08.1984, trvale bytom A. Sládkoviča 4/4, 971 01
Prievidza oznamuje v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásenej
pohľadávky konkurzného veriteľa. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo
výške 350,00€ na účet správcu, č. ú., IBAN: SK17 7500 0000 003 1102 8203 vedený v Československej obchodnej
banke, a.s.; VS: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý
zložil kauciu/a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Trenčíne, 21.02.2017
JUDr. Andrej Jaroš – správca

K004296
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Kolarčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Sládkoviča 4/4, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22K/13/2016 S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/13/2016
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 Andrej Kolarčík, nar.
17.08.1984, trvale bytom A. Sládkoviča 4/4, Slovenská republika („ďalej len úpadca“) oznamujem, že na majetok
úpadcu bol Uznesením Okresného súdu v Trenčíne zo dňa 13.02.2017, č. k. 22K/13/2016, ktoré bolo publikované
v Obchodnom vestníku č. 34/2017 dňa 17.02.2017, vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol ustanovený JUDr.
Andrej Jaroš, Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, SR.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň doručenia (zverejnenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR)
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR)
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté, môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR)
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia, inak zanikne. (§ 28 ods. 4 ZKR)
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. ( § 28 ods. 8 ZKR)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť
si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. (§ 29
ods. 8 ZKR)
Správca bez zbytočného dokladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojim
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. (§ 30 ods. 1 ZKR)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
( § 30 ods. 2 ZKR)
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed
According to Direction of European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Andrej Kolarčík, date of birth 17.08.1984, address A. Sládkoviča 4/4, 971 01 Prievidza, is our
responsibility to inform you, that the district Court in Trenčín No. 22K/13/2016, dated 13.02.2017, it was
published in the Commercial bulletin No. 34/2017, from 17.02.2017, proclaimed bankruptcy of the bankrupt
and simultaneously appointed JUDr. Andrej Jaroš, Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, SR., as the
trustee in the bankruptcy.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than
in the Slovak republic according to the Direction of the European Council
No. 1346/2000
dated 29th May 2000.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution of declaring the bankruptcy in the
Commercial bulletin, where by as the day of publishing (delivery) of the judicial decision in the Commercial
bulletin shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of
the Act No. 7/2005 Coll. On Bankruptcy and Restructuring Acta s amended (hereinafter reffered as „BRA” in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA)
The claim, which is not the claim against property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA)
The application shall be submitted a single copy to the trustee where by it must be delivered to the trustee
in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, a single copy delivers the
creditor the application to the court. (§ 28 sec. 2 BRA)
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to
proportional satisfaction of the creditor shall not be touched, he can be satisfied only from the gains put
into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Commercial
bulletin after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into list of the
claims publishes the trustee in the Commercial bulletin with stating the creditor and the registered sum (§
28 sec. 3 BRA)
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered
to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will
lapse. (§28 sec. 4 BRA)
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right its
provision to the bankruptcy disregarded, but he has the right against the affected property to handing over
that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged
against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property. ) § 28 sec. 8 BRA)
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements:
Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name
and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
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and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature. (§ 29 sec. 1 BRA)
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for service and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered
only by publishing them in the Commercial bulletin(§ 29 sec. 2 BRA)
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons. (§ 30 sec. 1 BRA)
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected or amended. (§ 30 sec. 2 BRA)
JUDr. Andrej Jaroš., správca (trustee)

K004297
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Korček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červenej armády 43, 935 02 Žemberovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 282 289
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/28/2012 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/28/2012
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca konkurznej podstaty úpadcu Ján Korček, miesto
podnikania Červenej armády 43, 935 02 Žemberovce, IČO: 34 282 289 týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok zapísal dňa 16.02.2017 do zoznamu pohľadávok
nezabezpečené pohľadávky veriteľa:

·

SMMP, s.r.o., so sídlom: Ul. Štefana Moysesa 37/21, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 632 830
v celkovej sume prihlásenej pohľadávky: 22.931,90 EUR, pohľadávka bola zapísaná do konečného
zoznamu pohľadávok pod číslom 159

V Nitre dňa 16.02.2017
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K004298
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MART - KART, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bezručova 26, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 479 764
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/49/2015 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/49/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
Správca konkurznej podstaty úpadcu MART-KART s.r.o. v konkurze, Bezručova 26, 085 01 Bardejov, IČO:
36 479 764 v zmysle ust. § 96 ods.2 zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ,,ZKR“) oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate. Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný
rozvrh výťažku z oddelenej podstaty.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V zmysle § 96 ods.4 ZKR námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti
podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do
zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné do neho nahliadať v sídle správcu,
po predchádzajúcom dohovore termínu so správcom.

JUDr. Marián Novikmec, správca

K004299
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:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 8, 040 01 Košice, zn. správcu: S1731, správca
úpadcu: AGENTÚRA ALBATROS s.r.o., so sídlom Hlavná 18, 040 01 Košice, IČO: 36 606 286, zvoláva prvú
schôdzu veriteľov na deň 06.04.2017 o 12.30 hod., ktorá sa uskutoční v Salóniku hotela Privilege, na adrese
Werferova 3, 040 01 Košice.
Program schôdze:
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1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
4. Voľba veriteľského výboru § 37 ZKR
5. Rôzne, záver.
Prezentácia veriteľov sa začína o 12.15 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj
výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa
a doklad totožnosti.
LawService Recovery, k.s., správca

K004300
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kragujevská 12, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 561 888
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2016 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZVOLANÍ SCHVAĽOVACEJ SCHÔDZE
JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, reštrukturalizačný správca
dlžníka: Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s., so sídlom Kragujevská 12, 010 01 Žilina, IČO: 31 561 888,
týmto v zmysle ustanovenia § 146 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva schvaľovaciu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 15.03.2017
o 11:30 h, v sídle správcu: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, pričom prezentácia účastníkov schôdze sa uskutoční
v čase od 10:00 h do začatia schôdze.
Program schvaľovacej schôdze:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Rozprava
Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu
Záver

Právo zúčastniť sa schvaľovacej schôdze má každý účastník plánu. Pri prezentácii účastníci plánu predložia doklad
totožnosti, právnické osoby originál výpisu z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace a doklad totožnosti.
V zmysle ustanovenia § 146 ods. 4 ZKR, účastník plánu sa môže zúčastniť na schvaľovacej schôdzi aj
prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu; pravosť podpisu účastníka plánu musí byť na plnomocenstve
úradne osvedčená. V zmysle ustanovenia § 146 ods. 6 ZKR na schvaľovacej schôdzi možno hlasovať osobne alebo
prostredníctvom zástupcu.
Veriteľský výbor na svojom zasadnutí dňa 16.02.2017 prijal uznesenie, na základe ktorého veriteľský výbor
záverečný návrh reštrukturalizačného plánu schválil a odporučil, aby účastníci plánu oprávnení hlasovať
o jeho schválení za jeho prijatie hlasovali. Žiadosť o zvolanie schvaľovacej schôdze bola doručená dňa
21.02.2017.
Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom reštrukturalizačného plánu v kancelárii správcu na adrese:
Moyzesova 939/496, 010 01 Žilina v pracovných dňoch a v úradných hodinách od 8:00 h do 11:00 h a od 12:00 h 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

122

Obchodný vestník 39/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2017

Moyzesova 939/496, 010 01 Žilina v pracovných dňoch a v úradných hodinách od 8:00 h do 11:00 h a od 12:00 h do
15:00 h. Zároveň si správca dovoľuje účastníkov plánu požiadať, aby si termín oboznámenia sa s plánom vopred
dohodli telefonicky na č.: 041/5640302, 0911 307 623.
Žilina 21.02.2017
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K004301
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Foltínová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajnorská 22, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/32/2014 S 1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/32/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
Mgr. Marek Piršel, správca konkurznej podstaty úpadcu: Anna Foltínová , nar.: 25.08.1956, bytom: Vajnorská 22,
831 04 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 4K/32/2014, v zmysle § 28
ods. 3, zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Blažej Horváth, nar.:
08.08.1977, Pečnianska 1198/1, 851 01 Bratislava. Právny dôvod vzniku pohľadávky: Veriteľ sa stal vydražiteľom
na exekučnej dražbe EX 21/12 potvrdenej - Uznesením OS BA III, sp.zn. 36Er 698/12-48, Ex 21/12, dňa 09.10.2014
(právoplatné a vykonateľne 19.11.2014). Úpadca vydražený byt nevypratal a neodovzdal a naďalej ho užíva bez
právneho titulu, čím sa bezdôvodne obohacuje. Na základe uvedeného si Veriteľ prihlasuje po základnej lehote na
prihlasovanie pohľadávok pohľadávku vo výške mesačného nájmu od 04.01.2017 do 03.02.2017. Celková
prihlásená suma: 412,42 - €, poradie: Iná pohľadávka, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Mgr. Marek Piršel, správca

K004302
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Foltínová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajnorská 22, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/32/2014 S 1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/32/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
Mgr. Marek Piršel, správca konkurznej podstaty úpadcu: Anna Foltínová , nar.: 25.08.1956, bytom: Vajnorská 22,
831 04 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 4K/32/2014, v zmysle § 28
ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Blažej Horváth, nar.:
08.08.1977, Pečnianska 1198/1, 851 01 Bratislava. Právny dôvod vzniku pohľadávky: Veriteľ sa stal vydražiteľom
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08.08.1977, Pečnianska 1198/1, 851 01 Bratislava. Právny dôvod vzniku pohľadávky: Veriteľ sa stal vydražiteľom
na exekučnej dražbe EX 21/12 potvrdenej - Uznesením OS BA III, sp.zn. 36Er 698/12-48, Ex 21/12, dňa 09.10.2014
(právoplatné a vykonateľne 19.11.2014). Úpadca vydražený byt nevypratal a neodovzdal a naďalej ho užíva bez
právneho titulu, čím sa bezdôvodne obohacuje o obvyklé nájomné a plnenia poskytované s užívaním bytu alebo
preddavok na ne. Veriteľ uhradil mesačnú zálohovú platbu vo výške 259,70 € splatnú k 25.01.2017 správcovi
bytového domu za plnenia ním poskytnuté, ktoré užíval Úpadca. Na základe uvedeného si Veriteľ prihlasuje po
základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pohľadávku vo výške uhradenej zálohovej platby. Celková prihlásená
suma: 259,70,- €, poradie: Iná pohľadávka, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Mgr. Marek Piršel, správca

K004303
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LAUBR-SPORT SK s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pažiť 150, 958 03 Pažiť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 309 672
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Sídlo správcu:
Komenského 49/673, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38K/2/2015 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/2/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE
o výsledku DRAŽBY č. 4/2016 - 38K/2/2015 konanej dňa 17.2.2017
Podmienky dražby:
I.

Navrhovateľa dražby:

JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca úpadcu LAUBR-SPORT SK s.r.o. v konkurze, IČO: 36 309 672, 958 03
Pažiť 150
II.

Označenie dražobníka:

JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca so sídlom Komenského 673/49, 020 01 Púchov
zapísaná v zozname správcov MS SR pod č. S 1372
III.
IV.

Miesto, otvorenia dražby: Sídlo správcu: Komenského 673/49, 020 01 Púchov

Dátum a čas otvorenia dražby:

17. 02. 2017 o 10.00 hod

IV.

Kolo dražby: Opakovaná dražba

V.

Označenie predmetu dražby:

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, zásoby a pohľadávky ktoré sa dražia spolu ako súbor vecí a práv. (§3 ods. (1,
) zákona č. 527/2002 Z.z. O dobrovoľných dražbách v platnom znení).
Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedené na liste vlastníctva LV č. 411 nachádzajúce sa v okrese
Partizánske, Obec Pažiť, Katastrálne územie Pažiť, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1,
POZEMKY
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku
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plochy a nádvoria
plochy a nádvoria
plochy a nádvoria
plochy a nádvoria

Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.
STAVBY
Súpisné číslo 150, na parcele číslo 2/10 Sklad športových potrieb, na parcele 2/27 prístavba skladu športových
potrieb. Spoluvlastnícky podiel: 1/1.
Stavba je jednopodlažná nepodpivničená, murovaná hala, daná do užívania v roku 2000. Objekt je v udržiavanom
stave, pozostáva z chodby, dvoch kancelárií, sociálnych zariadení, kuchynky a hlavného skladového priestoru.
Objekt je pripojený na verejný vodovod, rozvod elektrickej energie, rozvodnú sieť plynu a odkanalizovanie je do
žumpy. Prístup k nehnuteľnosti je zabezpečený po miestnej asfaltovej komunikácií. Prístavba skladu šport. potrieb
je stavba bez súpisného čísla ktorá bola daná do užívania v roku 2006.
Príslušenstvo nehnuteľností nezapísaných na liste vlastníctva:
spoluvlastnícky podiel 1/1 k: oplotenie predné z lomového kameňa, ostatné oplotenie, vodovodná prípojka,
kanalizačná prípojka, vodomerná šachta, plynovodná prípojka, elektrická prípojka a spevnené plochy. Predmet
dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia
ZÁSOBY
Zásoby sú tvorené tovarom a zariadením kancelárie a skladu. Predmet dražby je zapísaný v súpise oddelenej
podstaty pod por. č. 37-52. Zverejnené v OV 110/2015 dňa 11.6.2015. Zásoby sú uskladnené v nehnuteľnosti
Sklad športových potrieb.
POHĽADÁVKY
Pohľadávky sú zapísané v súpise oddelenej podstaty pod por. č. 8 – 36, zverejnené v OV 110/2015 dňa 11.6.2015
VI.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby NEHNUTEĽNOSTI:

Nižšie uvedené záložné práva neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby podstatným spôsobom, v zmysle
ustanovenia §93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. speňažením majetku v dražbe zanikajú a vydražiteľ nadobudne
predmet dražby nezaťažený právami a záväzkami z týchto záložných práv. V zmysle § 30 zákona č. 527/2002
Z.z. dobrovoľných dražbách v platnom znení práva osôb vyplývajúce z vecných bremien viaznúcich na predmete
dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho práva dražbou.
Upozornenie:
Upozorňujú sa všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia
dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia.
List vlastníctva č.411
Poznámka:
Pod P 1/12 sa poznamenáva Oznámenie o začatí výkonu záložného práva k nehnuteľnostiam - parc. č. 2/8, 2/9,
2/10, 2/27 a stavby - sklad s. č. 150 na parc. č. 2/10 a prístavba skladu na parc. č. 2/27 v prospech ČSOB, a. s.
Bratislava formou dobrovoľnej
dražby - 1/12,
Titul nadobudnutia:
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena V 508/00-25/00,
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Listina o určení súp. čísla Z 133/01 - 7/01,
Zápis stavby podľa kolaudačného rozhodnutia č. SocÚ 537/2006/SP-Uo - Z 29/07 - 2/07,
ČASŤ C: ŤARCHY
Pod V 508/00 vzniká vecné bremeno ,spočívajúce v záväzku a obmedzení vlastníka parc.č.2/8 nezriadiť
naparc.č.2/8 akúkoľvek stavbu a umožniť prevádzkovateľovi inžinierskych sietí vstup na parc.č.2/8 za účelom ich
údržby a opravy-25/00,
Pod V 250/07 vzniká záložné právo zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva č. 012/07/80108 k
nehnuteľnostiam - parc. č. 2/9, 2/27 a stavbe - prístavbe skladu šport. potrieb na parc. č. 2/27 v prospech
Československej obchodní banky, a. s. Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14 /IČO: 00001350/ Československá obchodní banka, a. s. pobočka zahraničnej banky v SR, Bratislava Michalská 18 /IČO: 30 805 066/
- 9/07,
Pod V 667/09 vzniká záložné právo zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva č. 0037/09/80108 k
nehnuteľnostiam - parc. č. 2/8, 2/9, 2/10, 2/27 a stavba - sklad športových potrieb súp. č. 150 na parc. č.2/10 a
prístavba skladu šport. potrieb na parc. č. 2/27 v prospech Československá obchodná banka, a. s. Bratislava
Michalská 18 /IČO: 36 854 140/ - 25/09, 32/09,
Pod Z 1332/12 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 1762/12 na zriadenie exekučného záložného práva
k nehnuteľnostiam – parc. č. 2/8, 2/9, 2/10, 2/27 a stavby – sklad športových potrieb s. č. 150 na par. č. 2/10
a prístavba skladu šport.potrieb bez s.č. na parc. č. 2/27 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Bratislava
/IČO:30 807 484/ - zaslané súdnym exekútorom JUDr. Ing. Jozef Štorek, Nové Zámky Bezručova 16-28/12
Pod Z 1805/2012 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 1762/2012-oprava v časti pohľadávky, pvz. 49/12,
Pod Z 303/13 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 4292/2012 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného
práva na nehnuteľnosti – par.reg.“C“ č. parc. č. 2/8, 2/9, 2/10, 2/27 a stavba - sklad športových potrieb súp. č. 150
na parc. č.2/10 a prístavba skladu šport. potrieb na parc. č. 2/27 v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa, Ul.
29.augusta 8-10, Bratislava, IČO: 30807484, zaslal súdny exekútor. JUDr. Ing. Jozef Štorek, Bezručova 16, Nové
Zámky IČO: 31195555,pvz.21/13
Pod Z 761/13 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 522/2013 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného
práva na nehnuteľností - parc.reg.'C' č. 2/8, 2/9, 2/10, 2/27 a stavby - sklad šport. potrieb s. č. 150 na parc. č. 2/10 a
prístavba skladu šport. potrieb bez s. č. na parc. č. 2/27 v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa
a.s., pobočka Prievidza, Včelárska 1, Prievidza, IČO: 36309672, zaslal súdny exekútor JUDr. Ivona Babušková,
Športová 45, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - 31/13,
Pod Z1022/13 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 595/13 na zriadenie exekučného záložného práva k
nehnuteľnostiam - parc.č. 2/8, 2/9, 2/10, 2/27 a stavby - sklad šport. potrieb s. č. 150 na parc. č. 2/10 a prístavba
skladu šport. potrieb bez s. č. na parc. č. 2/27 v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa, Bratislava, pobočka
Topolčany IČO: 30 807 484/, zaslané súdnym exekútor. JUDr. Erik Tóth, Nitra, Piaristická 2-46/13
Pod Z1263/13 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 920/13 na zriadenie exekučného záložného práva k
nehnuteľnostiam - par.reg.“C“. 2/8, 2/9, 2/10, 2/27 a stavby - sklad šport. potrieb s. č. 150 na parc. č. 2/10 a
prístavba skladu šport. potrieb bez s. č. na parc. č. 2/27 v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa, Bratislava,
pobočka Topolčany, Štefánika 2269/18, Topolčany, IČO: 30 807 484/, zaslané súdnym exekútor. JUDr. Erik Tóth,
Piaristická 2, 949 01Nitra,IČO: 36113271-52/13,
Pod Z1582/13 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 1215/13 na zriadenie exekučného záložného práva k
nehnuteľnostiam - par.reg.“C“. 2/8, 2/9, 2/10, 2/27 a stavby - sklad šport. potrieb s. č. 150 na parc. č. 2/10 a
prístavba skladu šport. potrieb bez s. č. na parc. č. 2/27 v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa, Bratislava,
pobočka Topolčany, Štefánika 2269/18, Topolčany, IČO: 30 807 484 - zaslané súdnym exekútor. JUDr. Erik Tóth,
Piaristická 2, 949 01Nitra,IČO: 36113271-64/13,
Pod Z1942/13 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 1570/13 na zriadenie exekučného záložného práva k
nehnuteľnostiam - par.reg.“C“. 2/8, 2/9, 2/10, 2/27 a stavby - sklad šport. potrieb s. č. 150 na parc. č. 2/10 a
prístavba skladu šport. potrieb bez s. č. na parc. č. 2/27 v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa, Bratislava,
pobočka Topolčany, Štefánika 2269/18, Topolčany, IČO: 30 807 484 - zaslané súdnym exekútor. JUDr. Erik Tóth,
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pobočka Topolčany, Štefánika 2269/18, Topolčany, IČO: 30 807 484 - zaslané súdnym exekútor. JUDr. Erik Tóth,
Piaristická 2, 949 01Nitra,IČO: 36113271-75/13
Pod Z 2134/13 sa zapisuje Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9300503/5/4925782/2013 zo dňa
04.11.2013, vykonateľné 13.11.2013 k nehnuteľnostiam - parc. reg. 'C' č. 2/8, 2/9, 2/10, 2/27 a stavby – sklad
športových potrieb s.č. 150 na parc. č. 2/10 a prístavba skladu športových potrieb na parc. č. 2/27 v prospech
oprávneného: Daňový úrad Trenčín, pobočka Partizánske, Makarenkova 213/1, 958 01 Partizánske - 79/13,
Pod Z 2148/13 sa zapisuje Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9300503/5/4929913/2013 zo dňa
04.11.2013, vykonateľné 13.11.2013 k nehnuteľnostiam - parc. reg. 'C' č. 2/8, 2/9, 2/10, 2/27 a stavby – sklad
športových potrieb s. č. 150 na parc. č. 2/10 a prístavba skladu športových potrieb na parc. č. 2/27 v prospech
oprávneného: Daňový úrad Trenčín, pobočka Partizánske, Makarenkova 213/1, 958 01 Partizánske - 80/13,
Pod Z 113/14 sa zapisuje Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9300503/5/5355882/2013 zo dňa 02.12.2013,
vykonateľné 12.12.2013 k nehnuteľnostiam - parc. reg. 'C' č. 2/8, 2/9, 2/10, 2/27 a stavby - sklad športových potrieb
s. č. 150 na parc. č. 2/10 a prístavba skladu športových potrieb na parc. č. 2/27 v prospech oprávneného: Daňový
úrad Trenčín, pobočka Partizánske, Makarenkova 213/1, 958 01 Partizánske, právoplatnosť dňa 28.12.2013 - 8/14,
Pod Z 429/15 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 1219/14 na zriadenie exekučného záložného práva k
nehnuteľnostiam - par.reg.“C“. 2/8, 2/9, 2/10, 2/27 a stavby - sklad šport. potrieb s. č. 150 na parc. č. 2/10 a
prístavba skladu šport. potrieb bez s. č. na parc. č. 2/27 v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa, Bratislava,
pobočka Topolčany, M.R.Štefánika 2269/18, Topolčany, IČO: 30 807 484 - zaslané súdnym exekútor. JUDr. Erik
Tóth, Piaristická 2, 949 01Nitra,IČO: 36113271-19/15
Pod Z 513/15 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 1488/2014 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného
práva k nehnuteľnostiam - parc. reg. 'C' č. 2/8, 2/9, 2/10, 2/27 a stavby - sklad športových potrieb s.č. 150 na parc.
č. 2/10 a prístavba skladu športových potrieb na parc. č. 2/27 v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s. pobočka Prievidza, Mamateyova 17, Bratislava, IČO: 35937874, zaslal súdny exekútor Mgr. Petr
Krušina, Lazaretská 4, 811 08 Bratislava 1 - 23/15,
Iné údaje
GP 36312461-392/2000 - 7/01,
Kvitancia Z 1435/03 - 4/04, GP 34579851-172/2006 - Z 29/07 - 2/07,
Pod Z 757/09 sa poznamenáva zmena poradia záložných práv - 32/09, Vzdanie sa záložného práva Z 1748/10
-01/11
Pod Z 1024/12 sa poznamenáva Notárska zápisnica N 1899/2012 - osvedčenie o neúspešnosti dražby - 26/12,
Zrušenie obmedzenia P 589/2012-pvz.45/12,
Pod Z 1781/12 sa poznamenáva Notárska zápisnica N 3170/2012 - osvedčenie o neúspešnosti dražby - 2/13,
Oznámenie Daňového úradu Trenčín, pobočka Partizánske o nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia
č.9300503/5/4925782/2013 a č. 9300503/5/4929913/2013 dňa 20.11.2013 - P 610/13- 83/13,
Oznámenie o upustení od dražby č. 906/2013 - P 624/13 - 87/13,
Pod P-269/14 sa poznamenáva Uznesenie 8Cob/60/2014-95 z 12.5.2014 o zamietnutí predbežného opatrenia 37/14,
Pod Z 170/15 sa poznamenáva Notárska zápisnica N 52/2015 - osvedčenie o neúspešnosti dražby - 16/15,
Zrušenie obmedzenia P 149/15 - 43/15, Zrušenie obmedzenia P 150/15 - 44/15, Zrušenie obmedzenia P 151/15 Poznámky:
Bez zápisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby ZÁSOBY:
Nižšie uvedené záložné práva neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby podstatným spôsobom, v zmysle
ustanovenia §93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. speňažením majetku v dražbe zanikajú a vydražiteľ nadobudne
predmet dražby nezaťažený právami a záväzkami z týchto záložných práv:
Záložné právo bolo zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k súboru hnuteľných vecí č.
0036/09/80108 zo dňa 28. 05.2009, ktoré bolo registrované v Notárskom centrálnom registri záložných práv JUDr.
Alenou Majerčákovou, notárkou, dňa 17.3.2011 por. č. 4555/2011 Zmluva o kontokorentnom úvere č.
0100/07/80108 zo dňa 23.7.2007- Zmluva o revolvingovom úvere č. 0039/09/801108 zo dňa 07.05.2009,
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby POHĽADÁVKY:
Nižšie uvedené záložné práva neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby podstatným spôsobom, v zmysle
ustanovenia §93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. speňažením majetku v dražbe zanikajú a vydražiteľ nadobudne
predmet dražby nezaťažený právami a záväzkami z týchto záložných práv:
Záložné právo bolo zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 0040/09/80108 zo
dňa 07.05.2009, - Zmluva o kontokorentnom úvere č. 0100/07/80108 zo dňa 23.7.2007 – Zmluva o revolvingovom
úvere č. 0039/09/801108 zo dňa 07.05.2009, ktoré záložné právo bolo registrované v Notárskom centrálnom
registri záložných práv JUDr. Zuzanou Karasovou, Notársky úrad Trenčín, pod č. 10173/2009 zo dňa 7.5.2009,
VII.

Zistená cena:

Cena predmetu dražby: Cena nehnuteľností zistená znaleckým posudkom č. 192/2016 zo dňa 11.6.2016,
vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Hamáček Miroslav a to na sumu 293 000,00 Eur (slovom:
dvestodeväťdesiatritisíc), cena nehnuteľností zapísaná v súpise majetku oddelenej podstaty je 295 830,00 Eur.
Cena zásob je 1 380 Eur (slovom jedentisíctristoosemdesiat eur) a pohľadávok je 15 375,78 Eur (slovom
pätnásťtisíctristosedemdesiatpäť eur a 78 eurocentov) tak ako bolo zapísaná v súpise majetku oddelenej podstaty,
zverejnené v OV: 110/2015 zo dňa 11.6.2015.
VIII.

Najnižšie podanie: 156 293,00 Eur

(slovom: jednostopäťdesiatšesťtisícdvestodeväťdesiattri eur).
Najnižšie prihodenie: vo výške 2 000,00 Eur
IX.

Dražobná zábezpeka

Dražobná zábezpeka sa požaduje.
Výška zábezpeky: 15 500 Eur (slovom: pätnásťtisícpäťsto eur)
Spôsob zloženia zábezpeky: Prevodom resp. vkladom na bankový účet úpadcu, prípadne Bankovou zárukou.
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK56 7500 0000 0040 2146 3838
Poznámka pri vklade na bankový účet: Meno a priezvisko zložiteľa zábezpeky, variabilný symbol: 38K/2/2015
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

Do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: výpis z účtu, potvrdený doklad o vklade na účet, potvrdenie
o zriadení bankovej záruky,
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
zábezpeky.

Bezhotovostným prevodom na bankový účet určený zložiteľom

Zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani prostredníctvom platobnej karty ani v hotovosti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vstupné od verejnosti: 3,30 Eur
X.

Účastník dražby

Účastníkom dražby môžu byť len osoby ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle §5 zákona č. 527/2002
Z.z. o dobrovoľných dražbách v platnom znení a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi:
1)

Doklad o zložení dražobnej zábezpeky,

2)

Doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas)

3) Ak ide o právnickú osobu, úradne osvedčený výpis z registra, v ktorom je zapísaná, nie starší ako
jeden mesiac, z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného
registra)
4)
V prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – splnomocnenie s úradne osvedčeným
podpisom zastúpeného účastníka, z ktorého bude jasne a výslovne vyplývať oprávnenie
splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dobrovoľnej dražbe
5)
XI.

Čestné vyhlásenie účastníka dražby, že nie je osobou, vylúčenou z dražby
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:

V zmysle § 26 ods.3 a 5 zákona o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava do ceny dosiahnutej
vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 Eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu
dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 Eur, je
vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ
s navrhovateľom dražby nedohodli inak. V prípade spoločnej dražby je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú
vydražením, ak nie je vyššia ako 3 300 Eur, hneď po udelení príklepu. Ak bola vydražiteľom zložená dražobná
zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú
vydražením v plnej výške v lehote 15 dni v prospech účtu č. IBAN: SK56 7500 0000 0040 2146 3838, dražobník je
povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listy.
Príslušnú časť ceny dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi v lehotách podľa tohto
oznámenia od skončenia dražby prevodom alebo vkladom na bankový účet dražobníka. Cenu dosiahnutú
vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
XII.

Podmienky nadobudnutia vlastníctva a odovzdania premetu dražby veriteľovi

Vlastnícke právo k draženej nehnuteľnosti prejde na vydražiteľa udelením príklepu, ak uhradí cenu dosiahnutú
vydražením podľa podmienok uvedených v časti úhrada ceny dosiahnutej vydražením a na účet uvedený v časti
dražobná zábezpeka. Výhrada vlastníctva sa dojednáva, t .j. vlastnícke právo prechádza až zaplatením kúpnej
ceny. Užívacie právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby o čom sa spíše
zápisnica o odovzdaní predmetu dražby. Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich môžu
preukázať najneskôr do začiatku dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia.
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, je dražobník povinný podľa
podmienok uvedených v oznámení o dražbe odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vydražiteľa
k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi, vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
Predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej
zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe bez zbytočných
prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie
okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmet dražby najmä
podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov
viaznucich na predmete dražby.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje
na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník
alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza
z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

129

Obchodný vestník 39/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2017

z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa
zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím
predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
XIII.

Notár osvedčujúci priebeh dražby

JUDr. Emília Rosinová, Štefániková 812, 020 01 Púchov, Slovenská republika.
XIV.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1:

06. 02. 2017 o 10,30 hod

Obhliadka 2:

13. 02. 2017 o 10,30 hod

Obhliadka predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na na tel. čísle 042/
4628352 alebo na e-mail: spravca@factum.sk. Obhliadka sa uskutoční na adrese 958 03 Pažiť 150 (sídlo
spoločnosti LAUBR-SPORT SK, s.r.o. v konkurze).
XV.

Poučenie podľa §17 ods. 1 písm. l), § 21 ods. 2 až 6 zákona o dobrovoľných dražbách

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. Osoba, ktorá
podala na súde žalobu je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkom
súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a
dotknutá osoba. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu
príklepu. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.
XVI.

Záver

Oznámenie o dražbe je v súlade s udeleným záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty:
Československá obchodná banka a.s. v zmysle ustanovení § 82 ods. 2 písm. b) zákona číslo 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom
dražby je majetok zapísaný v súpise oddelenej podstaty v konaní vedenom pred Okresným súdom Trenčín, sp. zn.:
38K/2/2015.
Dňa 17.2.2017 o 10,00 hod správca otvoril dražbu, jeden z prítomných dražiteľov urobil podanie. Správca
udelil príklep najvyššej ponuke 156 293,00 Eur. Vydražiteľom predmetu dražby sa stal p. Roman Šútora.
O konaní dražby a výsledku dražby bola vyhotovená Notárska zápisnica N 52/2017, NZ 5 011/2017 NCRIs
5096/2017 notárkou p. JUDr. Emíliou Rosinovou.
V Púchove, 17. 02. 2017
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca

K004304
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Kneifelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 109, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
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Spisová značka správcovského spisu: 2K/35/2012 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/35/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 60,97 EUR
Dlžník: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
Právny dôvod: majetok podliehajúci konkurzu (starobný dôchodok v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac 06/2015)
Súpisová hodnota: 60,97 EUR

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 85,- EUR
Dlžník: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 232 295
Právny dôvod: majetok podliehajúci konkurzu (mzda za vykonanú prácu v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac 06/2015)
Súpisová hodnota: 85,- EUR

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 0,03 EUR
Dlžník: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653
Právny dôvod: kreditný úrok za mesiac 06/2015
Súpisová hodnota: 0,03 EUR

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 60,97 EUR
Dlžník: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
Právny dôvod: majetok podliehajúci konkurzu (starobný dôchodok v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac 07/2015)
Súpisová hodnota: 60,97 EUR

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 85,- EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dlžník: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 232 295
Právny dôvod: majetok podliehajúci konkurzu (mzda za vykonanú prácu v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac 07/2015)
Súpisová hodnota: 85,- EUR

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 0,03 EUR
Dlžník: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653
Právny dôvod: kreditný úrok za mesiac 07/2015
Súpisová hodnota: 0,03 EUR

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 60,97 EUR
Dlžník: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
Právny dôvod: majetok podliehajúci konkurzu (starobný dôchodok v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac 08/2015)
Súpisová hodnota: 60,97 EUR

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 0,03 EUR
Dlžník: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653
Právny dôvod: kreditný úrok za mesiac 08/2015
Súpisová hodnota: 0,03 EUR

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 60,97 EUR
Dlžník: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
Právny dôvod: majetok podliehajúci konkurzu (starobný dôchodok v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac 09/2015)
Súpisová hodnota: 60,97 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 0,03 EUR
Dlžník: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653
Právny dôvod: kreditný úrok za mesiac 09/2015
Súpisová hodnota: 0,03 EUR

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 60,97 EUR
Dlžník: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
Právny dôvod: majetok podliehajúci konkurzu (starobný dôchodok v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac 10/2015)
Súpisová hodnota: 60,97 EUR

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 70,- EUR
Dlžník: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 232 295
Právny dôvod: majetok podliehajúci konkurzu (mzda za vykonanú prácu v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac 10/2015)
Súpisová hodnota: 70,- EUR

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 0,03 EUR
Dlžník: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653
Právny dôvod: kreditný úrok za mesiac 10/2015
Súpisová hodnota: 0,03 EUR

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 60,97 EUR
Dlžník: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
Právny dôvod: majetok podliehajúci konkurzu (starobný dôchodok v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac 11/2015)
Súpisová hodnota: 60,97 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 109,72 EUR
Dlžník: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 232 295
Právny dôvod: majetok podliehajúci konkurzu (mzda za vykonanú prácu v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac 11/2015)
Súpisová hodnota: 109,72 EUR

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 33,54 EUR
Dlžník: Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 313 271
Právny dôvod: majetok podliehajúci konkurzu (mzda za vykonanú prácu v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac 11/2015)
Súpisová hodnota: 33,54 EUR

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 0,03 EUR
Dlžník: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653
Právny dôvod: kreditný úrok za mesiac 11/2015
Súpisová hodnota: 0,03 EUR

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 60,97 EUR
Dlžník: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
Právny dôvod: majetok podliehajúci konkurzu (starobný dôchodok v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac 12/2015)
Súpisová hodnota: 60,97 EUR

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 150,- EUR
Dlžník: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 232 295

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Právny dôvod: majetok podliehajúci konkurzu (mzda za vykonanú prácu v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac 12/2015)
Súpisová hodnota: 150,- EUR

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 71,- EUR
Dlžník: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 232 295
Právny dôvod: majetok podliehajúci konkurzu (mzda za vykonanú prácu v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac 12/2015)
Súpisová hodnota: 71,- EUR

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 0,03 EUR
Dlžník: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653
Právny dôvod: kreditný úrok za mesiac 12/2015
Súpisová hodnota: 0,03 EUR

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 60,97 EUR
Dlžník: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
Právny dôvod: majetok podliehajúci konkurzu (starobný dôchodok v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac 01/2016)
Súpisová hodnota: 60,97 EUR

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 60,97 EUR
Dlžník: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
Právny dôvod: majetok podliehajúci konkurzu (starobný dôchodok v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac 02/2016)
Súpisová hodnota: 60,97 EUR

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková suma: 84,94 EUR
Dlžník: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 232 295
Právny dôvod: majetok podliehajúci konkurzu (mzda za vykonanú prácu v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac 02/2016)
Súpisová hodnota: 84,94 EUR

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 61,60 EUR
Dlžník: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
Právny dôvod: majetok podliehajúci konkurzu (starobný dôchodok v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac 03/2016)
Súpisová hodnota: 61,60 EUR

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 85,05 EUR
Dlžník: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 232 295
Právny dôvod: majetok podliehajúci konkurzu (mzda za vykonanú prácu v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac 03/2016)
Súpisová hodnota: 85,05 EUR

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 61,60 EUR
Dlžník: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
Právny dôvod: majetok podliehajúci konkurzu (starobný dôchodok v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac 04/2016)
Súpisová hodnota: 61,60 EUR

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 82,97 EUR
Dlžník: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 232 295
Právny dôvod: majetok podliehajúci konkurzu (mzda za vykonanú prácu v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac 04/2016)
Súpisová hodnota: 82,97 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

136

Obchodný vestník 39/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2017

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 61,60 EUR
Dlžník: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
Právny dôvod: majetok podliehajúci konkurzu (starobný dôchodok v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac 05/2016)
Súpisová hodnota: 61,60 EUR

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 48,35 EUR
Dlžník: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 232 295
Právny dôvod: majetok podliehajúci konkurzu (mzda za vykonanú prácu v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac 05/2016)
Súpisová hodnota: 48,35 EUR

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 68,63 EUR
Dlžník: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 232 295
Právny dôvod: majetok podliehajúci konkurzu (mzda za vykonanú prácu v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac 06/2016)
Súpisová hodnota: 68,63 EUR

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 75,53 EUR
Dlžník: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 232 295
Právny dôvod: majetok podliehajúci konkurzu (mzda za vykonanú prácu v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac 07/2016)
Súpisová hodnota: 75,53 EUR

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 33,87 EUR
Dlžník: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 232 295
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Právny dôvod: majetok podliehajúci konkurzu (mzda za vykonanú prácu v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac 08/2016)
Súpisová hodnota: 33,87 EUR

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 33,86 EUR
Dlžník: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 232 295
Právny dôvod: majetok podliehajúci konkurzu (mzda za vykonanú prácu v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac 09/2016)
Súpisová hodnota: 33,86 EUR

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 87,87 EUR
Dlžník: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 232 295
Právny dôvod: majetok podliehajúci konkurzu (mzda za vykonanú prácu v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac 10/2016)
Súpisová hodnota: 87,87 EUR

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 849,50 EUR
Dlžník: Milan Viazanica, Pod Hôrkou 3536/10, 974 11 Banská Bystrica
Právny dôvod: majetok podliehajúci konkurzu (pohľadávka úpadcu ako zákonného dediča z titulu dohody o
vyporiadaní dedičstva po poručiteľovi Anne Viazanicovej, naposledy bytom Pod Hôrkou 3536/10, 974 11 Banská
Bystrica schválenej Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 25.10.2016, č. k. 25D/381/2016-54, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 25.10.2016)
Súpisová hodnota: 849,50 EUR

K004305
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ROYAL TOKAJ SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Tŕňa 181, 076 82 Malá Tŕňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 603 112
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Kosice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/60/2016 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/60/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vo vyššie uvedenej konkurznej veci oznamujem veriteľom v súlade s § 32 ods. 7 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR), ktorí uplatnia právo na popretie pohľadávky iného
veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR za podmienok uvedených v §32, že kauciu vo výške 350,- Eur sú povinný zložiť na
správcovský účet ROYAL TOKAJ SK s.r.o. vedený v Tatrabanka, a.s.:
IBAN: SK17 1100 0000 0029 4603 5019
Košice, dňa 21.02.2017
JUDr. Michael Medviď – správca
0918 530 350, medvid@medvid.sk, www.medvid.sk

K004306
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Rozvojová agentúra Trenčianskeho
samosprávneho kraja, nezisková organizácia v
likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Sv. Anny 9, 911 62 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 119 687
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/11/2015 S 1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/11/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Mgr. Janette Adamcová, so sídlom Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, značka správcu S 1504 ako správca
úpadcu Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, nezisková organizácia v likvidácii, so
sídlom Nám. Sv. Anny 9, 911 62 Trenčín, IČO: 36 119 687 (ďalej len „úpadca“) v konkurznom konaní č.k.
38K/11/2015, týmto v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii oznamujem zostavenie
zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate. Ide o zoznam pohľadávok, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.
Zároveň správca v zmysle § 96 ods. 2 posledná veta zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii oznamujem
zámer zostaviť rozvrh výťažku všeobecnej podstaty.
Poučenie:
V zmysle § 96 ods. 3 a 4 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii 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.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu v kancelárii správcu.
Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate možno dohodnúť so správcom telefonicky na tel.č.
0907 788053 alebo mailom: skpmyjava@gmail.com
V Myjave, dňa 21.02.2017
Mgr. Janette Adamcová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004307
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ROYAL TOKAJ SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Tŕňa 181, 076 82 Malá Tŕňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 603 112
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Kosice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/60/2016 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/60/2016
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci oznamujem účastníkom konkurzného konania, že môžu nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín od 10.00
hod do 16.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčam vopred dohodnúť.
Košice, dňa 20.02.2017
JUDr. Michael Medviď – správca
0918 530 350, medvid@medvid.sk, www.medvid.sk

K004308
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ROYAL TOKAJ SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Tŕňa 181, 076 82 Malá Tŕňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 603 112
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Kosice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/60/2016 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/60/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci oznamujem účastníkom konkurzného konania, že môžu nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín od 10.00
hod do 16.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčam vopred dohodnúť.
Košice, dňa 21.02.2017
JUDr. Michael Medviď – správca
0918 530 350, medvid@medvid.sk, www.medvid.sk

K004309
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Slašťan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Javornícka 6176/4, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 792 752
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radka Longauerova
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 4K/55/2016/S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/55/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNÁMENIE O ZAPÍSANÍ POHLADÁVOK V ZMYSLE UST. § 28 ODS. 3. ZÁKONA č. 7/2005 Z.z.

Mgr. Radka Longauerová., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu: Peter
Slašťan, IČO: 44 013 892, Javornícka 6176/4, 974 11 Banská Bystrica č.k. 4K/55/2016 oznamuje, že dňa
06.02.2017, teda po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok v zmysle ust. § 28 ods. 1,2 a 3 zákona č.
7/2005 Z.z. bola doručená:
Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa PROFI CREDIT Slovakia, s.ro., Pribinova 25, 824 96
Bratislava 26, IČO: 35792 752 vo výške 1808,00 Eur. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia
zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo
agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou
Európskej únie.

Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť sumu,
ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť rozsah
popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá
ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže
preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie
kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK86 0900 0000 0051
2186 8212, č.ú.512 186 8212/0900.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Radka Longauerová
konkurzný a reštrukturalizačný správca

K004310
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ROYAL TOKAJ SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Tŕňa 181, 076 82 Malá Tŕňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 603 112
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Kosice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/60/2016 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/60/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Vo vyššie označenej konkurznej veci zvolávam prvú schôdzu veriteľov v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, na deň:
16.05.2017 o 13.00 hod na adrese BUSINESS CENTRE KOŠICE, Štúrova 27, 040 01 Košice, vo veži A na 13
poschodí (info na recepcii).
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie schôdze
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Rozhodovanie o výmene správcu
Voľba veriteľského výboru, resp. zástupcu veriteľov
Záver

Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra a plnou
mocou, resp. poverením na zastupovanie.

Košice, dňa 21.02.2017
JUDr. Michael Medviď – správca
0918 530 350, medvid@medvid.sk , www.medvid.sk

K004311
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Liptáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sama Vozára 198/10, 980 52 Hrachovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/60/2016/S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/60/2016

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

142

Obchodný vestník 39/2017
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2017

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: Anna Liptáková,
nar.: 02.11.1970, bytom: Sama Vozára 198/16, 980 52 Hrachovo č.k. 4K/60/2016 oznamuje, že dňa 21.02.2017,
teda po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok v zmysle ust. § 28 ods. 1,2 a 3 zákona č. 7/2005 Z.z.
bola doručená:
Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96
Bratislava 26, IČO: 35792 752 vo výške 971,02 Eur. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia
zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo
agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou
Európskej únie.
Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť sumu,
ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť rozsah
popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá
ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže
preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie
kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Účet pre účely zloženia kaucie je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. IBAN: SK87 0900 0000 0051 2188 2647.

JUDr. Ondrej Zachar
konkurzný a reštrukturalizačný správca
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K004312
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Poľnohospodárske podielnicke družstvo
AGROSITNO
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baďan 96901, 969 75 Baďan
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 633 381
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., PhD. Andrea Balážiková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/78/2015/S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/78/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNÁMENIE O ZAPÍSANÍ POHĽADÁVOK DO ZOZNAMU POHĽADÁVOK V ZMYSLE UST. § 28 ODS. 2 ZÁKONA
č. 7/2005 .Z.Z.
JUDr. Andrea Balážiková, so sídlom kancelárie: Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu:
Poľnohospodárske podielnické družstvo AGROSITNO, 969 01 Baďan, ICO: 00 633 381, 1K/78/2015 po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty na prihlasovanie pohľadávok v zmysle ust. § 28 ods. 1,2 a 3 ZKR bola do
konkurzného konania vedeného Okresným súdom v Banskej Bystrici doručená:
·

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 v sume 29,93 Eur
Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia
zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo
agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou
Európskej únie.
Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť sumu,
ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť rozsah
popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá
ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže
preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie
kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Kauciu je možné skladať na účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu:
1046239003/1111, IBAN: SK65 1111 0000 0010 4623 9003.
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JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
správca

K004313
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Mária Horská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 69/25, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Tonhauser, Ph.D.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 53/2015 S 1266
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 53/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Peter Tonhauser, Ph.D. oznamuje zmenu adresy kancelárie správcu a telefónneho čísla. Do
správcovského spisu vedeného vo veci úpadcu Mgr. Mária Horská, nar. 13.11.1979, bytom ČSA 69/25, Brezno, č.k.:
1K 53/2015 je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Jána Cikkera 8, 974 01 Banská Bystrica, v
pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 09.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského
spisu, spolu s termínom nahliadnutia možno podať písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky 048/4145541
alebo elektronickou poštou na adrese: tonhauser@tonhauser.eu.

K004314
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DM-SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodžova 26, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 908 466
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/50/2016 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/50/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, správca úpadcu podľa ust. § 34 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ZoKR) oznamuje, že prvá schôdza veriteľov sa uskutoční dňa 31.03.2017 o 13:00 hod. v kancelárii správcu na
Radlinského ulici č. 5 v Nitre.
Program schôdze veriteľov bude:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Hlasovanie o výmene správcu podľa § 36 ZoKR
4. Voľba veriteľského výboru
5. Záver
Prezentácia veriteľov bude prebiehať od 12:30 hod.
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Veritelia sa pri prezentácii preukážu dokladom totožnosti veriteľa, právnické osoby predložia aj aktuálny výpis z
obchodného registra nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia aj plnú moc, resp. poverenie
zamestnanca.
V Nitre, dňa 21.02.2017

K004315
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Krátka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za traťou 606/2, 013 04 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3K 22/2016 S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K 22/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

1. schôdza veriteľov - zmena času konania
Mgr. Andrea Buricová, správca konkurznej podstaty úpadcu Anna Krátka, nar. 07.01.1977, bytom: Za traťou 606/2,
013 04 Liptovský Mikuláš,, týmto oznamuje, že čas konania 1. schôdze veriteľov, sa posúva z 09:00 hod na 15:00
hod.
Dátum konania a miesto konania 1. schôdze veriteľov ostáva nezmenený.
Mgr. Andrea Buricová, správca
V Dolnom Kubíne dňa 21.02.2017

K004316
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Koniarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matúškova 4/25, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mikuláš Takáč
Sídlo správcu:
Timravy 23, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2016S1218
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Opis súpisovej zložky majetku: pozemky
1. Pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Register: CKN
Výmera: 307 m2
Obec: Liptovský Mikuláš
Štát: SR
Názov katastrálneho územia: Palúdzka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo LV: 55
Parcelné číslo: 766
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/8
Súpisová hodnota: 1.000,00 Eur
Deň zaradenia: 21.2.2017

2. Pozemok
Druh pozemku: záhrady
Register: CKN
Výmera: 422 m2
Obec: Liptovský Mikuláš
Štát: SR
Názov katastrálneho územia: Palúdzka
Číslo LV: 55
Parcelné číslo: 767
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/8
Súpisová hodnota: 1.000,00 Eur
Deň zaradenia: 21.2.2017

Opis súpisovej zložky majetku: Stavby
3. Stavba
Popis stavby: rodinný dom
Obec: Liptovský Mikuláš
Ulica: Palúdzka 418
Štát: SR
Názov katastrálneho územia: Palúdzka
Číslo LV: 55
Parcelné číslo: 766
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/8
Súpisová hodnota: 8.000,- Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň zaradenia: 21.2.2017

V Martine, 21.2.2017
Ing. Mikuláš Takáč, správca

K004317
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Lizák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budimír 258, 044 43 Budimír
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/1/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/1/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca úpadcu Patrik Lizák, nar. 30.09.1974, prechodne bez prihlásenia bytom
Budimír 258, Košice - okolie, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Mlynská 27, 040 01 Košice, a to v pracovných dňoch v čase od 9.00 - 12.00. hod. a od 12.30 –
15.30. hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej
adrese alebo na tel. čísle 0903 367 203, mail: kmetova.ak@gmail.com
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

K004318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Lizák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budimír 258, 044 43 Budimír
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/1/2017 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/1/2017
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: Patrik Lizák, nar.
30.09.1974, prechodne bez prihlásenia bytom Budimír 258, Košice – okolie (ďalej len „úpadca“), Vám oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 26K/1/2017 zo dňa 7.2.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu a JUDr. Oľga Kmeťová, so sídlom správcovskej kancelárie Mlynská 27, 040 11 Košice, bola ustanovená do
funkcie správcu úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č. OV 30/2017 z
13.02.2017.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Košice I, proc. no.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Košice I, proc. no.
26K/1/2017, dated on February 07, 2017, bankruptcy procedure was declared on the Debtors assets: Patrik Lizák,
domiciled in: temporarily without logging Budimír 258, Košice-okolie, date of birth: 30.09.1974 and JUDr. Oľga
Kmeťová. with its seat of office at Mlynská 27, 040 01 Košice, was appointed to the function of bankruptcy
administrator. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazelte of Slovak republic no. OV
30/2017 dated on February 13, 2017.
Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený 14.02.2017.
Of bankruptcy was declared bankrupt on February 14, 2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Oľga Kmeťová, so
sídlom správcovskej kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí
prihlášku aj na Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 040 01 Košice, Slovenská republika k sp. zn. 26 K 1/2017.
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 Debtors assets in one original to the bankruptcy administrator to the address JUDr. Oľga Kmeťová,
Mlynská 27, 040 01 Košice, Slovak republic. Creditor shall lodge their claims in one original also to the Okresný súd
Košice I (District Court Košice I), Štúrova 29, 040 01 Košice, Slovak Republic, to the proc. no. 26K 1/2017.
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 bankruptldebtor, 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.
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 Debtors assets, have to lodge their
claim in bankruptcy proceedings in question.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
credltor's lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú splňať 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 pohl'adávok 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 notity 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.
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.
JUDr. Oľga Kmeťová, bankruptcy trustee

K004319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kragujevská 12, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 561 888
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2016 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sp. zn. 2R/2/2016
Zápisnica o priebehu 2. zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizačnom konaní dlžníka Cestné
a stavebné mechanizmy Tisovec a.s.
IČO: 31 561 888
so sídlom: Kragujevská 12, 010 01 Žilina
Dátum: 16.02.2017, 10:30 hod.
Miesto: budova ústredia Slovenskej sporiteľne, a.s.,, Tomášikova č. 48, Bratislava, 8. posch., „C“
Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:
·
·
·
·
·
·
·

Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, zastúpená JUDr. Lenkou
Výboštekovou na základe poverenia, predseda veriteľského výboru;
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., IČO: 00 682 420, Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, člen
veriteľského výboru;
RAVEN, a.s., IČO: 31 595 804, Šoltésovej 420/2, 017 01 Považská Bystrica, člen veriteľského výboru;
TBH Technik, s.r.o., IČO: 36 400 700, Dlhá 88, 010 09 Žilina, člen veriteľského výboru;
TAG Industry s.r.o., IČO: 257 88 710, Jinonická 80, 15800 Praha 5, ČR, člen veriteľského výboru
Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s., IČO: 31 561 888, Kragujevská 12, 010 01 Žilina, dlžník
JUDr. Gabriela Bírošová, Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, správca

Program 2. zasadnutia veriteľského výboru:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Rozhodovanie v zmysle ust. § 144 zák. č. 7/2005 Z. z. o schválení alebo zamietnutí predloženého návrhu
reštrukturalizačného plánu alebo o jeho vrátení na prepracovanie
3. Rôzne
4. Záver
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Druhé zasadnutie veriteľského výboru v reštrukturalizácii dlžníka zvolal predseda veriteľského výboru, Slovenská
sporiteľňa, a.s., ktorý oboznámil prítomných členov veriteľského výboru s navrhovaným programom druhého
zasadnutia veriteľského výboru a konštatoval, že
·
·
·

na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní 5 z 5 členov veriteľského výboru,
veriteľský výbor je uznášaniaschopný,
na veriteľskom výbore je prítomný dlžník a správca

Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že dňa 07.02.2017 bol predsedovi veriteľského výboru Slovenskej
sporiteľni, a.s. doručený návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka (ďalej len “návrh RP”) na predbežné schválenie
veriteľským výborom v súlade s ust. § 143 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len “ZKR”).
Zároveň bol návrh RP doručený dlžníkom aj všetkým členom veriteľského výboru.
Predseda veriteľského výboru poučil členov veriteľského výboru, že v prípade zamietnutia návrhu
reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom, v zmysle ust. § 144 ods. 2 ZKR správca bezodkladne požiada súd
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, na základe čoho súd v súlade s ust. § 131 ods. 2 písm. f) ZKR jedným
uznesením reštrukturalizačné konanie zastaví, začne konkurzné konanie a na dlžníka vyhlási konkurz.
2. Rozhodovanie v zmysle ust. § 144 zák. č. 7/2005 Z.z. o schválení alebo zamietnutí predloženého návrhu
reštrukturalizačného plánu alebo o jeho vrátení na prepracovanie
Predseda veriteľského výboru Slovenská sporiteľňa, a.s. vyzval členov veriteľského výboru, aby sa vyjadrili, či majú
výhrady k predloženému návrhu RP.
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Predseda veriteľského výboru Slovenská sporiteľňa, a.s. má výhrady k návrhu RP, s ktorými boli prítomní
oboznámení a ktoré sa týkali:
·
·
·
·
·
·
·
·

požiadavky úročenia pohľadávky po potvrdení RP,
frekvencie splácania – nesúhlas s ročnými splátkami,
možnosti plnenia aj z predaja majetku,
doplnenia ekonomickej stránky – CF projekcia, kapitálovej potreby,
informácie o potenciálnom investorovi,
zachovania funkcie veriteľského výboru po skončení reštrukturalizácie,
schvaľovania niektorých úkonov dlžníka veriteľským výborom,
doplnenia ustanovení o možnosti započítania pohľadávok.

Ostatní členovia nemajú výhrady k návrhu RP.
Vzhľadom na túto skutočnosť dal predseda veriteľského výboru Slovenská sporiteľňa, a.s. v zmysle ust. § 144 ZKR
hlasovať o tom, že veriteľský výbor vracia návrh RP predkladateľovi plánu na prepracovanie a určuje mu lehotu na
predloženie prepracovaného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka v trvaní 15 dní.
Hlasovanie:
ZA - 1 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
PROTI – 3 (RAVEN a.s., TBH Technik, s.r.o., TAG Industry s.r.o.)
ZDRŽIAVA SA – 1 (Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.)
Vzhľadom na hlasovanie členov veriteľského výboru prijal veriteľský výbor nasledovné:
Uznesenie č. 1
Veriteľský výbor predložený návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka nevracia predkladateľovi plánu na
prepracovanie.
Vzhľadom na prijaté Uznesenie č. 1 dal predseda veriteľského výboru v zmysle ust. 144 ZKR hlasovať o schválení
predloženého návrhu RP.
Hlasovanie:
ZA – 4 (RAVEN a.s., TBH Technik, s.r.o., TAG Industry s.r.o., Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.)
PROTI – 1 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
Vzhľadom na hlasovanie členov veriteľského výboru prijal veriteľský výbor nasledovné:
Uznesenie č. 2
Veriteľský výbor v súlade s ust. § 144 ods. 1 ZKR predložený návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka
schvaľuje a odporúča, aby na následnej schvaľovacej schôdzi účastníci plánu oprávnení o schválení plánu
hlasovať hlasovali za jeho prijatie.
Predseda veriteľského výboru na to uvádza, že v súlade s ust. § 144 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z., ak veriteľský výbor
predložený návrh schváli, bezodkladne požiada správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze.
Na to dal predseda veriteľského výboru v zmysle ust. § 144 zák. č. 7/2005 Z.z. hlasovať o tom, že veriteľský výbor
týmto žiada správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze
Hlasovanie:
ZA – 4 (RAVEN, a.s., TBH Technik, s.r.o., TAG Industry s.r.o., Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.)

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

152

Obchodný vestník 39/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.02.2017

PROTI – 0
ZDRŽIAVA SA – 1 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
Veriteľský výbor prijal nasledovné
Uznesenie č. 3
Veriteľský výbor v súlade s ust. § 144 ods. 2 ZKR týmto žiada správcu, aby zvolal schvaľovaciu schôdzu.
3. Rôzne
Predseda veriteľského výboru požiadal členov veriteľského výboru o vyjadrenie akýchkoľvek ďalších pripomienok
alebo návrhov vo veci.
Členovia veriteľského výboru na to zhodne uviedli, že k veci nemajú žiadne ďalšie návrhy alebo pripomienky.
4. Záver
Predseda veriteľského výboru Slovenská sporiteľňa, a.s. 2. zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
V Bratislave dňa 16.02.2017 o 11:05
Predseda veriteľského výboru:
Slovenská sporiteľňa, a.s.

JUDr. Lenka Výbošteková
na základe poverenia
prílohy: 1/ prezenčná listina

K004320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FUSTA s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 68, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 604 933
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/41/2015 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/41/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu – doplnenie
V konkurznej veci úpadcu FUSTA s.r.o. v konkurze so sídlom Popradská 68, 040 11 Košice, IČO: 36 604 933 bolo
zverejnením v obchodnom vestníku č. 25/2017 dňa 06.02.2017 vyhlásené piate kolo verejného ponukového konania
na predaj podstatnej časti majetku patriaceho k podniku – súboru nehnuteľností patriacich obchodnej spoločnosti
TOFÉ, spol. s.r.o., so sídlom Špitálska 6, Prešov, IČO: 36 606 774, ktoré boli zapísané do súpisu oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.
Týmto správca majetku úpadcu na základe pokynu príslušného orgánu dopĺňa vyššie uvedené zverejnenie z OV č.
25/2017, ktorým bolo vyhlásené piate kolo ponukového konania. Dochádza k nasledovnej zmene podmienok
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25/2017, ktorým bolo vyhlásené piate kolo ponukového konania. Dochádza k nasledovnej zmene podmienok
ponukového konania:
·
lehota na predkladanie záväzných ponúk sa predlžuje, a to tak, že záväzná ponuka musí byť
doručená do kancelárie správcu najneskôr dňa 03.03.2017, v uvedenej lehote musí byť pripísaná na
konkurzný účet správcu aj zábezpeka (najmenej 15 % ponúknutej ceny)
·
minimálna ponúknutá cena a minimálna kúpna cena sa mení tak, že minimálnou ponúknutou cenou,
resp. minimálnou kúpnou cenou je suma 217.500 €, ku kúpnej cene sa DPH uplatňovať nebude, nakoľko
v prípade prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom ponukového konania sa DPH
neuplatňuje (teda ponúknutá cena a kúpna cena ostáva rovnaká čo do základu avšak sa nenavyšuje
o DPH), výška zábezpeky ostáva nezmenená, a to minimálne 15 % ponúknutej ceny
·
všetci záujemcovia, ktorí doručili ponuku, resp. zložili stanovenú zábezpeku do dňa zverejnenia tohto
oznámenia v obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR) sú vzhľadom na zmenu podmienok tohto
ponukového konania oprávnení svoju ponuku vziať späť a následne podať novú ponuku s ohľadom na
upravené podmienky ponukového konania, prípadná zložená zábezpeka bude vrátená do 3 dní od
späťvzatia ponuky
Ostatné podmienky ponukového konania ostávajú nezmenené.
V Košiciach, dňa 22.02.2017
JUDr. Marek Radačovský, správca

K004321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Betel, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 212 920
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 26K/17/2013 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/17/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Betel s.r.o.

Sídio/Bydlisko dlžníka/úpadcu:

Platanová 5, 040 01 Košice

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:

36 212 920

Titul, meno a priezvisko správcu:

SKP k.s.

Sídlo správcu:

Hlavná 50, 080 01 Prešov

Spisová značka súdneho spisu:

26 K 17/2013

Druh podania

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Členovia veriteľského výboru:
1)
Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 - predseda veriteľského
výboru:
2)

ROYAS s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO: 35 862 181 - člen veriteľského výboru

3)

Obec Kokošovce, Kokošovce 76, IČO: 00 327 271 - člen veriteľského výboru
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Program:
Hlasovanie o Žiadosti správcu o! udelenie súhlasu s uzatvorením zmluvy o predaji podniku úpadcu zo dňa
03.02.2017
Veriteľský výbor hlasoval k navrhovanému uzneseniu takto:
Uznesenie
Navrhovaný text uznesenia:
Veriteľský výbor udeľuje správcovi súhlas s uzatvorením zmluvy o predaji podniku úpadcu so záujemcom, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu
cenu vo výške 45 000,- €, a to so záujemcom Ochranný spolok Plavecký Mikuláš so sídlom Plavecký Mikuláš 241, 906 35 Plavecký Mikuláš,
IČO: 50 504 410.
Hlasovanie k návrhu:
Člen veriteľského výboru

Hlasovanie k návrhu uznesenia

Slovenská konsolidačná a.s.

Za

ROYAS s.r.o.

Za

Obec Kokošovce

Proti

Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie:
Veriteľský výbor udeľuje správcovi súhlas s uzatvorením zmluvy o predaji podniku úpadcu so záujemcom, ktorý
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu vo výške 45 000,- €, a to so záujemcom Ochranný spolok Plavecký Mikuláš so
sídlom Plavecký Mikuláš 241, 906 35 Plavecký Mikuláš, IČO: 50 504 410.
Zápisnicu vyhotovil dňa 14.2.2017: Slovenská konsolidačná a.s.
Za správnosť: Ing. Katarína Macková
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