Obchodný vestník 42/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.03.2017

K004522
Spisová značka: 4K/1/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Me&Co. Slovakia, s.r.o., so sídlom Trenčianska 57,
821 09 Bratislava, IČO: 45 601 941, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Me&Co. Slovakia, s.r.o., so
sídlom Trenčianska 57, 821 09 Bratislava, IČO: 45 601 941,
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Me&Co. Slovakia, s.r.o., so sídlom Trenčianska 57, 821 09 Bratislava, IČO: 45 601 941,
predbežného správcu: Bankruptcy Liquidation, k.s., so sídlom Špitálska 10, 811 08 Bratislava, IČO: 45 948 496, zn.
správcu: S 1514.
Súd ukladá predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
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 8.2.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K004523
Spisová značka: 2K/54/2010
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci navrhovateľa - dlžníka: LAND PRESS a.s., so sídlom Radvanská 38, 811
01 Bratislava, IČO: 43 998 836, uznesením zo dňa 19.01.2017, č.k. 2K/54/2010 - 1055, zastavil konkurzné konanie
voči dlžníkovi: LAND PRESS a.s., so sídlom Radvanská 38, 811 01 Bratislava, IČO: 43 998 836, pre nedostatok
majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.02.2017.

Okresný súd Bratislava I dňa 23.2.2017
Mgr. Tomáš Sokolík, vyšší súdny úradník
K004524
Spisová značka: 2K/95/2016
UPOVEDOMENIE
o zrušení termínu pojednávania
Spisová značka: 2K/95/2016
Okresný súd Banská Bystrica
vo veci
navrhovateľa: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom Štefánikova 27,
814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420
proti
dlžníkovi: BIC Trade s.r.o., so sídlom Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 36 639 842

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

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
1
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dlžníkovi: BIC Trade s.r.o., so sídlom Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 36 639 842
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e, že pojednávanie určené na deň 14. marca 2017 o 8.30 hod. na Okresnom súde Banská
Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie
je z r u š e n é z dôvodu, že dlžník súhlasil, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania (§ 19
ods. 1 písm. a) bod 3. ZKR)
Banská Bystrica 23. 02. 2017

Mgr. Zuzana A n t a l o v á, v.r.
sudca
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004525
Spisová značka: 2K/95/2016
Okresný súd Banská Bystrica 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 majetok jeho dlžníka
BIC Trade s.r.o., so sídlom Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 36 639 842 takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Tehelná 189
do funkcie predbežného správcu dlžníka - BIC Trade s.r.o., so sídlom Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 36 639 842.
Predbežný správca je p o v i n n ý zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu a vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy
o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie,
druhú správu predloží správca súdu do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28
dní od ustanovenia do funkcie a najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu
o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné
odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené
predbežnému správcovi.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004526
Spisová značka: 2R/4/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ladislav Zólyomi - Zvolenský, s miestom
podnikania Jasenovo 863, 962 05 Hriňová, IČO: 41 251 946, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, 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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Z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi - Ladislav Zólyomi - Zvolenský, s miestom podnikania Jasenovo
863, 962 05 Hriňová, IČO: 41 251 946
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004527
Spisová značka: 2K/96/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu CAMA s.r.o., so sídlom 960
96 Zvolen, Lučenecká cesta 2266/6, IČO: 46 124 594, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ivan
Dlhopolec, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Nám. SNP 27, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a JUDr. Ivanovi Dlhopolcovi, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Nám. SNP 27 paušálnu
odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 2 323,57 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004528
Spisová značka: 26K/56/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Ernest Küffer, narodený:
24.12.1966, bytom: Kutnohorská 2113/5, 075 01 Trebišov, korešpondenčná adresa: P.O. Hviezdoslavova 21/11, 079
01 Veľké Kapušany o návrhu správcu podstaty: Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., so sídlom kancelárie Klokočov 45,
072 36 Klokočov, zn. správcu: S1270 o odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., so sídlom kancelárie Klokočov 45, 072 36
Klokočov, zn. správcu: S1270.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 22.2.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K004529
Spisová značka: 26K/8/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: NEEL s.r.o., so sídlom
Werferova 3, 040 11 Košice - Mestská časť Juh, IČO: 36 863 718 o návrhu správcu podstaty: BS Správcovská k.s.,
so sídlom kancelárie Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, značka správcu: S1761 na priznanie paušálnej odmeny
správcovi 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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rozhodol

P r i z n á v a správcovi podstaty: BS Správcovská k.s., so sídlom kancelárie Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov,
značka správcu: S1761, paušálnu odmenu vo výške
7 966,54 EUR s DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 22.2.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K004530
Spisová značka: 32NcKR/25/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľudovít Deák, nar.20.12.1958, bytom G.Bethlena 32/28, 940
02 Nové Zámky, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
I.P o v o ľ u j e oddlženie dlžníka Ľudovít Deák, nar.20.12.1958, bytom G.Bethlena 32/28, 940 02 Nové Zámky.
II.U s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr.Fadiho Fardousa, sídlo kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra.
III.U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas trojročného skúšobného obdobia podliehať
písomnému súhlasu správcu nasledovne:
- uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru a právne úkony dlžníka smerujúce ku skončeniu
pracovného pomeru,
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve
alebo inej právnickej osobe,
- úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch
obchodných spoločností, družstiev alebo iných právnických osôb,
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k
cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú
treťou osobou,
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí
alebo prijatí peňažných prostriedkov,
- uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude
jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 330 eur, alebo
opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 160 eur v
jednom kalendárnom mesiaci,
- odmietnutie daru alebo dedičstva.
IV.

Dlžník j e p o v i n n ý počas trojročného skúšobného obdobia na konci
každého skúšobného roka poskytnúť správcovi na uspokojenie svojich
záväzkov peňažné prostriedky v sume 4.800 eur; ak táto suma presiahne 70%
čistého príjmu dlžníka za uplynulý skúšobný rok, je dlžník povinný
poskytnúť správcovi peňažné prostriedky v sume najviac vo výške 70 %
svojho čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok.

V.U k l a d á správcovi v priebehu skúšobného obdobia bez zbytočného odkladu
oznamovať súdu všetky
významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom a na konci každého skúšobného roka podať súdu
podrobnú správu o plnení povinností dlžníkom počas uplynulého skúšobného roka a o rozdelení poskytnutých
finančných prostriedkoch medzi veriteľov dlžníka.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 10.2.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K004531
Spisová značka: 31K/46/2012
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Margita Jakabová, nar.
24.3.1953, bytom Družstevná 745/94, 946 55 Pribeta, ktorého správcom je: Mgr. Roman Nagy, so sídlom kancelárie
Akademická 4, 949 01 Nitra, S1410, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 31K/46/2012-86 zo dňa 7.9.2012 na majetok úpadcu
Margita Jakabová, nar. 24.3.1953, bytom Družstevná 745/94, 946 55 Pribeta, z r u š u j e po splnení konečného
rozvrhu výťažku
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 23.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K004532
Spisová značka: 31K/6/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Ladislav Círia, nar. 16.10.1963,
bytom 941 42 Veľké Lovce 251, fyzická osoba oprávnená podnikať pod obchodným menom: Ladislav Círia
Reštaurácia PODHÁJ, s miestom podnikania 941 42 Veľké Lovce 251, IČO: 36 924 229, ktorého správcom je: I&R
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE k.s., so sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, o návrhu správcu
na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 31K/6/2014-76 zo dňa 14.4.2014 na majetok úpadcu :
Ladislav Círia, nar. 16.10.1963, bytom 941 42 Veľké Lovce 251, fyzická osoba oprávnená podnikať pod obchodným
menom: Ladislav Círia Reštaurácia PODHÁJ, s miestom podnikania 941 42 Veľké Lovce 251, IČO: 36 924 229, z r
u š u j e po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie
odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 22.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K004533
Spisová značka: 1K/25/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Oľga Smiková, nar.
05.05.1956, bytom Stavbárska 3163/64, Poprad - Veľká správcom ktorého je: Ing. Emil Čerevka, so sídlom
kancelárie Štefánikova 17, 066 01 Humenné, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Ing. Emila
Čerevku, so sídlom kancelárie Štefánikova 17, 066 01 Humenné, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 663,88 EUR
zloženého dňa 22.06.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 67/2016
(61/06-16).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 22.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K004534
Spisová značka: 1K/79/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Vladimír Prislupský,
22.01.1948, bytom 062 01 Starý Smokovec č. 10, správcom ktorého je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE,
k.s., so sídlom kancelárie Okružná 18, 058 01 Poprad, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Okružná 18, 058 01 Poprad paušálnu
odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 398,33 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 22.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, 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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Deň vydania: 01.03.2017

K004535
Spisová značka: 1K/79/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Vladimír Prislupský,
22.01.1948, bytom 062 01 Starý Smokovec č. 10, správcom ktorého je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE,
k.s., so sídlom kancelárie Okružná 18, 058 01 Poprad, o paušálnej odmene a náhrade preukázaných výdavkov
predbežného správcu, takto
rozhodol
Priznáva BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Okružná 18, 058 01 Poprad za výkon
funkcie predbežného správcu paušálnu odmenu vo výške 99,59 eura a náhradu výdavkov vo výške 279,52 eura,
ktoré mu budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu zloženého dňa 10.12.2014 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka
141/2014 ( 34/12-14 ).
Ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu BANKRUPTCY &
RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Okružná 18, 058 01 Poprad nevyčerpanú časť preddavku vo výške
284,77 eura zloženého dňa 10.12.2014 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu
položka 141/2014 ( 34/12-14 ).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 22.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K004536
Spisová značka: 1K/64/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci zastaveného konkurzného konania na majetok dlžníka: MARTAN, s.r.o., so
sídlom Kukorelliho 619/9, 089 01 Svidník, IČO: 36 446 416 o odmene a náhrade preukázaných výdavkov
predbežného správcu JUDr. Vladimíra Šatníka, so sídlom kancelárie Mierová 64/2, 066 01 Humenné, takto
rozhodol
priznáva JUDr. Vladimírovi Šatníkovi, so sídlom kancelárie Mierová 64/2, 066 01 Humenné za výkon funkcie
predbežného správcu paušálnu odmenu vo výške 796,66 eura a náhradu výdavkov vo výške 96,88 eura, ktoré mu
budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
zloženého dňa 22.07.2015 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 110/2015 (
58/07-15 ).
vracia navrhovateľovi nevyčerpanú časť preddavku vo výške 766,16 eura zloženého navrhovateľom dňa 22.07.2015
na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 110/2015 ( 58/07-15).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
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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má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 22.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K004537
Spisová značka: 29K/50/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok Štefan Trník, nar. 02.04.1958, trvalke bytom
958 03 Pažiť 103, ktorého správcom je HMG Recovery, k. s. so sídlom kancelárie Soblahovská 7262, 911 01
Trenčín, IČO 46 333 908, značka správcu S1565, o návrhu obchodnej spoločnosti EOS KSI Slovensko, s. r. o. so
sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 35 724 803, zast. TOMÁŠ KUŠNÍR, s. r. o. so sídlom Pajštúnska 5 851
02 Bratislava, IČO 36 613 843, na vstup do konkurzného konania takto
rozhodol
Návrh obchodnej spoločnosti EOS KSI Slovensko, s. r. o. so sídlom Pajštúnska 5,
851 02 Bratislava, IČO 35 724 803 na vstup namiesto pôvodného veriteľa obchodnej spoločnosti Prvá stavebná
sporiteľňa, a. s. so sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO 31 335 004, do konkurzného konania sa z a m i e t
a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka,
čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie
spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). (§
127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 22.2.2017
JUDr. Michal Fiala, sudca
K004538
Spisová značka: 29K/49/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť PZ TRADE s. r.
o. v konkurze so sídlom Mierové nám. 38/38, 911 01 Trenčín, IČO 36 310 191, ktorého správcom je JUDr. Ján
Súkeník, so sídlom kancelárie Stred 60/55, 017 01 Trenčín, značka správcu S258, o návrhu obchodnej spoločnosti
EOS KSI Slovensko, s. r. o. so sídlom Pajštúnska č. 5, 851 02 Bratislava, IČO 35 724 803, právne zast. advokátskou
kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s. r. o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 36 613 843, na vstup do
konania, takto
rozhodol
Obchodná spoločnosť EOS KSI Slovensko, s. r. o. so sídlom Pajštúnska č. 5, 851 02 Bratislava, IČO 35 724 803 sa
vyzýva, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia zverejnením v Obchodnom vestníku odstránila neúplnosť
návrhu na návrhu na vstup, ktorý bol doručený tunajšiemu súdu dňa 16.02.2017 k sp. zn. 29K/49/2012 nasledovne:
je potrebné predložiť originál, resp. overenú fotokópiu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa
12.10.2016, uzavretej medzi postupcom Slovenský plynárenský priemysel, a. s. so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11
Bratislava, IČO 35 815 256 a postupníkom EOS KSI Slovensko, s. r. o. so sídlom Pajštúnska č. 5, 851 02 Bratislava,
IČO 35 724 803,
je potrebné preukázať, že Zmluvou o postúpení pohľadávok zo dňa 12.10.2016, uzavretej medzi
postupcom Slovenský plynárenský priemysel, a. s. so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35 815 256 a
postupníkom EOS KSI Slovensko,
s. r. o. so sídlom Pajštúnska č. 5, 851 02 Bratislava, IČO 35 724 803, bola postúpená aj pohľadávka vedená v
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je potrebné preukázať, že Zmluvou o postúpení pohľadávok zo dňa 12.10.2016, uzavretej medzi
postupcom Slovenský plynárenský priemysel, a. s. so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35 815 256 a
postupníkom EOS KSI Slovensko,
s. r. o. so sídlom Pajštúnska č. 5, 851 02 Bratislava, IČO 35 724 803, bola postúpená aj pohľadávka vedená v
zozname pohľadávok pod poradovým číslom 9/S-1.
Poučenie:
Odvolanie proti uzneseniu nie je prípustné (§355 ods. 2 C.s.p., § 357 C.s.p.).
Okresný súd Trenčín dňa 22.2.2017
JUDr. Michal Fiala, sudca
K004539
Spisová značka: 29K/32/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Ľubomír Kováč, nar. 01.08.1976, trvale
bytom J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza, zast. JUDr. Miroslavom Šedivcom, advokátom, so sídlom Hodžu 14/1, 971 01
Prievidza , ktorého správcom je Ing. Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka
správcu S1369, o odvolaní správcu z funkcie takto
rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu Ing. Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka
správcu S1369.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 22.2.2017
JUDr. Michal Fiala, sudca
K004540
Spisová značka: 40K/26/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu REVITECH s. r. o. v konkurze so
sídlom A. Sládkoviča 4/4, 971 01 Prievidza, IČO 36 345 211, ktorého správcom je JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová so
sídlom kancelárie Komenského 49/673, 020 01 Púchov, značka správcu S1372, o návrhu správcu na zrušenie
konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu REVITECH s. r. o. v konkurze so sídlom A. Sládkoviča 4/4, 971 01 Prievidza, IČO 36
345 211 sa zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
doručenia jeho zverejnením v
Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ,
ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 3.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K004541
Spisová značka: 40K/63/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka MAJTEX SK, s. r. o. so sídlom 956 55 Haláčovce 12, IČO
36 346 055, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka MAJTEX SK, s. r. o. so sídlom 956 55 Haláčovce
12, IČO 36 346 055 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 Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka MAJTEX SK, s. r. o. so sídlom 956 55 Haláčovce 12, IČO
36 346 055, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka MAJTEX SK, s. r. o. so sídlom 956 55 Haláčovce
12, IČO 36 346 055 takto
rozhodol
Začína sa konkurzné konanie voči dlžníkovi MAJTEX SK, s. r. o. so sídlom 956 55 Haláčovce 12, IČO 36 346 055.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
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 Trenčín dňa 23.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K004542
Spisová značka: 22K/3/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ing. Alojz Krajčovič, nar. 18.12.1959, trvale bytom ČSA
333/27, 018 41 Dubnica nad Váhom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Ing. Alojz Krajčovič, nar.
18.12.1959, trvale bytom ČSA 333/27, 018 41 Dubnica nad Váhom, takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi Ing. Alojz Krajčovič, nar. 18.12.1959, trvale bytom ČSA 333/27, 018 41
Dubnica nad Váhom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku SR 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.
Okresný súd Trenčín dňa 23.2.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K004543
Spisová značka: 38K/25/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Marian Sikora, nar. 22.02.1967,
bydliskom Šoltésovej 1656/158, Považská Bystrica, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Miroslava
Žitníková so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1394, o návrhu
správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bydliskom Šoltésovej 1656/158, Považská Bystrica, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Miroslava
Žitníková so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1394, o návrhu
správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Marian Sikora, nar. 22.02.1967, bydliskom Šoltésovej 1656/158, Považská Bystrica sa
zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v Obchodnom
vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka,
čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie
spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací
návrh). (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 23.2.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K004544
Spisová značka: 29NcKR/3/2011
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v tejto
veci uveďte
spisovú značku : 29NcKR/3/2011
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Ľuboš Kuchta, 020 52 Mestečko č. 42

nariaďuje pojednávanie
na deň 17.3.2017 o 09:00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 123, 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
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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,11
ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.

V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa 42/2017
§ 183 ods. 1 CSP pojednávanie
sa môže
odročiť len z dôležitých dôvodov.
môže
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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 23.2.2017
JUDr. Michal Fiala, sudca
K004545
Spisová značka: 36K/48/2016

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jana Hlaváčová nar. 10.08.1970,
bytom Kúpeľná 3497/12, 921 01 Piešťany o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, ktorého správcom je JUDr. Jarmila
Špačková, so sídlom kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín, o odvolaní správcu z funkcie, takto
rozhodol

Súd o d v o l á v a JUDr. Jarmilu Špačkovú, so sídlom kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín z
funkcie správcu úpadcu: Jana Hlaváčová nar. 10.08.1970, bytom Kúpeľná 3497/12, 921 01 Piešťany.
Súd u s t a n o v u j e úpadcovi: Jana Hlaváčová nar. 10.08.1970, bytom Kúpeľná 3497/12, 921 01 Piešťany,
správcu: Trnavský správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 3, 917 01 Trnava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 01.03.2017

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 22.2.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K004546
Spisová značka: 36K/5/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martina Petrášová, nar. 10.01.1978, trvale bytom Mierová
921/42, 922 07 Veľké Kostoľany, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Martina Petrášová, nar. 10.01.1978, trvale bytom Mierová 921/42,
922 07 Veľké Kostoľany.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 22.2.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K004547
Spisová značka: 36K/4/2017

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Róbert Petráš, nar. 14.09.1972, trvale bytom
Mierová 921/42, 922 07 Veľké Kostoľany, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Róbert Petráš, nar. 14.09.1972, trvale bytom
Mierová 921/42, 922 07 Veľké Kostoľany.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
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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 42/2017
peňažné prostriedky, pohľadávky
z účtu
v banke alebo v pobočke zahraničnej
banky, štátne
Obchodný vestník
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
01.03.2017
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 TRNAVA dňa 22.2.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K004548
Spisová značka: 36K/25/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Andrea Sochnová, narodená 26.01.1981, IČO: 47 947
098, s miestom podnikania Ulica Márie Terézie 3108/30, 908 51 Holíč, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného
úradu Senica, číslo živnostenského registra: 240-23955, správcom ktorého je JUDr. Viera Nováková, so sídlom
kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol

Súd o p r a v u j e uznesenie č.k. 36K/25/2016-186, zo dňa 10.02.2016 - vo výroku, v časti označenia
predbežného správcu, ktorá má správne znieť:
„Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27
Galanta, odmenu vo výške 199,16 eur a úhradu preukázaných výdavkov vo výške 152,77 eur. “
Vo zvyšku zostáva citované uznesenie n e z m e n e n é .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 22.2.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K004549
Spisová značka: 36K/6/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Križan, nar. 31.08.1969, trvale bytom Lieskovského
1297, 925 22 Veľké Úľany, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Jozef Križan, nar. 31.08.1969, trvale bytom Lieskovského 1297,
925 22 Veľké Úľany.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
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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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,
Obchodný
vestník
42/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 01.03.2017
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 TRNAVA dňa 22.2.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K004550
Spisová značka: 36K/47/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Matúš Pavlík, nar. 03.01.1979, bytom Hollého 3338/28,
920 01 Hlohovec, právne zastúpený Advokátska kancelária JUDr. Peter Peružek, s.r.o., adresa na doručovanie
Podzámska 41/A, 920 01 Hlohovec, IČO: 47 256 371, predbežným správcom ktorého je JUDr. Peter Ondreička, so
sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Matúš Pavlík, nar. 03.01.1979, bytom Hollého 3338/28, 920 01
Hlohovec.
Súd u z n á v a konkurz za malý.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01
Trnava.
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a
zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od
ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (§ 28 ods. 2
ZKR).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
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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).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR).
10.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
14.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
15.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti
podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie,
ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (198 ods. 1 ZKR).
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi alebo poverenému zamestnancovi súdu, ak so zreteľom
na jeho pomer k veci, k účastníkom, k ich zástupcom, alebo osobám zúčastneným na konaní, možno mať
odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť
uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca alebo poverený zamestnanec súdu vylúčený, kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel, a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia,
ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 22.2.2017
JUDr. Martin Smolko, 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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K004551
Spisová značka: 1K/19/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci konkurzného konania vedeného voči dlžníkovi: DOSA Slovakia, s.r.o., so sídlom
Dostojevského 12, 014 01 Bytča, IČO: 36 412 678, zastúpenému: Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová,
s.r.o., so sídlom Piaristická 46, 911 01 Trenčín, IČO: 36 837 857, začatého na návrh navrhovateľa - veriteľa: NSO
INVEST, spol. s r.o., so sídlom Veľká Okružná 2721/39, 010 01 Žilina, IČO: 44 813 490, zastúpeného: Mgr.
Ladislavom Švaňom, advokátom so sídlom Veľká Okružná 39, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
I. Konkurzné konanie z a s t a v u j e z dôvodu osvedčenia platobnej schopnosti
dlžníka.
II. Dlžník m á proti navrhovateľovi n á r o k na náhradu trov konania v celom
rozsahu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné. Odvolanie je oprávnený podať účastník konkurzného konania, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na
Okresnom súde v Žiline. 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).
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.
Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Okresný súd Žilina dňa 22.2.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K004552
Spisová značka: 5K/1/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tomáš Šteiniger, nar. 20.03.1987, bytom Čierne 125, 023
13 Čierne, právne zastúpený advokátskou kanceláriou: Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o., so
sídlom Májová 1582, 022 01 Čadca, IČO: 50 473 522, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Tomáš Šteiniger, nar. 20.03.1987, bytom Čierne 125, 023 13 Čierne.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
pokračovať vo výkone azabezpečovacieho
práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
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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 Žilina dňa 22.2.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K004553
Spisová značka: 5K/20/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Katarína Miháliková, nar. 08.05.1984,
trvale bytom Bystrická cesta 2138/122, 034 01 Ružomberok, správcom ktorého je: JUDr. Jozef Kadura, so sídlom
kancelárie: ul. Republiky 16, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Schvaľuje konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov, tak že zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu zapísaného do všeobecnej podstaty vo výške 3.287,12 eur sa uspokojujú:
1. pohľadávky proti podstate,
a) odmena správcu priznaná za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze
veriteľov vo výške
643,96 eur,
b) odmena správcu z výťažku
64,52 eur,
c) náklady konkurzu (poštovné)
5,65 eur,
d) náklady konkurzu (bankové)
106,- eur,
e) náklady konkurzu (cestovné)
77,50,- eur,
f) súdny poplatok z výťažku vo výške

-

6,50 eur.

2. Nezabezpečení veritelia sa uspokojujú zo sumy výťažku vo výške 2.383,- eur po odpočítaní pohľadávok proti
podstate nasledovne:
a) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700, vo výške
25,26 eur,
b) BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom Boulevard Haussmann 1, 75009 Paríž, Francúzsko,
zapísaná v parížskom Registri obchodu a spoločností pod číslom 542 097 902, konajúca na území Slovenskej
republiky prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom
Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 47 258 713 (predtým CETELEM SLOVENSKO, a.s.), vo
výške
372,22 eur,
c) Consumer Finance Holding, a.s., so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok,
IČO: 35 923 130, vo výške
694,16 eur,
d) Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, vo výške
1.070,94 eur,
d) Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123,
vo výške
163,47 eur,
f) TELERVIS Vydáva
PLUS Ministerstvo
a.s., so sídlom
Staré Grunty
7, 841
04 Bratislava,
35 717Z.769,
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákonaIČO:
č. 200/2011
z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
vo výške
56,95 eur.
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d) Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123,
vo výške

Deň vydania: 01.03.2017

163,47 eur,
f) TELERVIS PLUS a.s., so sídlom Staré Grunty 7, 841 04 Bratislava, IČO: 35 717 769,
vo výške
56,95 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 22.2.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K004554
Spisová značka: 5K/2/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: M - Real Invest Plus, s.r.o., so
sídlom Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina, IČO: 36735744, na návrh navrhovateľa - veriteľa: VAV Management s.r.o., so
sídlom Námestie SNP 3, 973 01 Banská Bystrica, IČO: 36648353, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, v časti o návrhu veriteľa VIALE, s.r.o., so sídlom SNP 56, 934 01 Levice, IČO: 36567795 na pristúpenie do
konkurzného konania, takto
rozhodol
Povoľuje pristúpenie obchodnej spoločnosti VIALE, s.r.o., so sídlom SNP 56, 934 01 Levice, IČO: 36567795, do
konkurzného konania voči dlžníkovi M - Real Invest Plus, s.r.o., so sídlom Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina, IČO:
36735744.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 22.2.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K004555
Spisová značka: 5K/13/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Strapec, nar. 06.02.1976, Hôrky
238/4, 034 91 Hubová, adresa pre doručovanie: Do Uhliska 24, 034 03 Ružomberok - Biely Potok, správcom ktorého
je: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 333 908, takto

rozhodol
I. Vyzýva úpadcu: Jána Strapca, nar. 06.02.1976, Hôrky 238/4, 034 91 Hubová, aby bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 7 dní od doručenia tejto výzvy poskytol správcovi : HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 333 908, všetku súčinnosť, ktorú je možné od neho spravodlivo vyžadovať a
najmä predložil:
·
zoznam majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, t.j. všetkého čo môže byť
predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných
dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania
jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú
vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného
vlastníka.
II. Úpadcu Jána Strapca, nar. 06.02.1976, Hôrky 238/4, 034 91 Hubová
p o u č u j e, že v prípade, ak svoju povinnosť súčinnosti nebude riadne plniť, súd môže na návrh správcu nariadiť
jeho predvedenie
na súd, aby podal vysvetlenie.
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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dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania
jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú
vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného
vlastníka. vestník 42/2017
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Deň vydania: 01.03.2017
II. Úpadcu Jána Strapca, nar. 06.02.1976, Hôrky 238/4, 034 91 Hubová
p o u č u j e, že v prípade, ak svoju povinnosť súčinnosti nebude riadne plniť, súd môže na návrh správcu nariadiť
jeho predvedenie na súd, aby podal vysvetlenie.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez
ohľadu na iné spôsoby doručenia.

Okresný súd Žilina dňa 22.2.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K004556
Spisová značka: 1K/33/2009
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: String, s.r.o., M. R. Štefánika 43, 026 01
Dolný Kubín, IČO: 31 638 040, správcom ktorého je: JUDr. Ivan Fiačan, PhD., so sídlom kancelárie: M. Pišúta
936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš, v časti o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu
výťažku, 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 23.2.2017
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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K004557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Dzurila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská Javorina 51, 062 01 Tatranská Javorina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michaliková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/67/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K67/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Položka č. 9
Popis súpisovej zložky majetku:
Nájomné za užívanie poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve úpadcu, nachádzajúce sa v kat. území:
Arnutovce, Dravce, Machalovce, Spišský Štvrtok o výmere 5 390 m2 za čas od 05.12.2014 do 15.08.2016,
vyplatené nájomcom: DUFART, s.r.o Spišský Štvrtok v sume 32,06 EUR
Súpisová hodnota: 32,06 EUR
Deň zapísania do súpisu: 13.01.2017
Dôvod zapísania do súpisu: majetok nadobudnutý úpadcom počas konkurzu

JUDr. Oľga Michalková, správca

K004558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Daniel Brezoňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I. Vysočana 730/1G, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/37/2016 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/37/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Martina Poláčková, správca úpadcu Ing. Daniel Brezoňák, nar. 17.10.1965, bydlisko I. Vysočana 730/1G, 971
01 Prievidza oznamuje doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa Ing. Vladimír Novotný, Riečna 45, Partizánske v
sume 13.364,35 € a v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií zapísanie do
zoznamu pohľadávok.
JUDr. Martina Poláčková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K004559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: K-Mont Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukovec 133, 044 20 Bukovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 740 590
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 30K/15/2016 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/15/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Podľa ust. § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
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.
V súlade s uvedeným ustanovením týmto JUDr. Viera Dobrovolská, správca konkurznej podstaty úpadcu K-Mont
Slovakia, s.r.o., so sídlom 133 Bukovec 044 20, IČO 44 740 590 zverejňuje v obchodnom vestníku, že došlo k
zápisu pohľadávky doručenej do správcovskej kancelárie dňa 21.02.2017 nasledovného veriteľa do zoznamu
pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote do 45 dní.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Senný trh 1, Košice 11, 040 11 spolu v celkovej sume 1.892,05 €.
JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K004560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Railway Casted Components a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 607 901
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1K/14/2015 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/14/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA
FARDOUS PARTNERS správcovská, správca konkurznej podstaty úpadcu týmto v súlade s uložením záväzného
pokynu zabezpečeného veriteľa zo dňa 06.02.2017 a udelením súhlasu veriteľského výboru prijatého uznesením zo
dňa 20.12.2016, ktorým zabezpečený veriteľ a veriteľský výbor uložil správcovi pokyn, aby speňažil majetok úpadcu
Railway Casted Components a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901
ako podnik, tzn. ako súbor všetkých hnuteľných a nehnuteľných vecí, pohľadávok, práv a iných majetkových hodnôt
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
1. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu

1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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a) Predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
strany správcu odplatne Zmluvou o predaji podniku prevedený podnik úpadcu.
b) Podnik úpadcu (ďalej len „podnik“) je súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek jeho podnikania. V
zmysle ust. § 92 ods. 2 ZKR správca pri speňažení podniku prevedie na nadobúdateľa zmluvou všetky veci, práva a
iné majetkové hodnoty patriace k podniku. Zo záväzkov súvisiacich s podnikom na kupujúceho prechádzajú len
záväzky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním úpadcovho podniku po vyhlásení konkurzu a nepeňažné
záväzky z pracovnoprávnych vzťahov uvedených v zmluve. Pre poriadok sa poznamenáva, že podnik úpadcu nebol
prevádzkovaný.
c) Majetok patriaci k podniku úpadcu tvorí súbor všetkých hnuteľných a nehnuteľných vecí, pohľadávok, práv
a iných majetkových hodnôt zverejnených v:
·
·

·
·
·

Obchodnom vestníku SR č. 61/2016 zo dňa 31.03.2016
Obchodnom vestníku SR č. 66/2016 zo dňa 07.04.2016 (s výnimkou súpisovej zložky č. 193. a 198. –
v množstve 360kg, ktoré boli na základe súhlasu veriteľského výboru prijatého na zasadnutí
veriteľského výboru dňa 15.02.2017 vylúčené zo súpisu majetku. Vylúčenie majetku bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku SR č. 37/2017 zo dňa 22.02.2017
Obchodnom vestníku SR č. 96/2016 zo dňa 19.05.2016
Obchodnom vestníku SR č. 37/2017 zo dňa 22.02.2017
Obchodnom vestníku SR č. 40/2017 zo dňa 27.02.2017

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 ani obdobné konanie podľa zahraničného práva
d) záujemca nemá žiadne splatné peňažné záväzky voči úpadcovi.
2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a) záujemca je povinný zaobstarať si u správcu za nenávratný poplatok vo výške 500,- eur + DPH, ktorý uhradí v
prospech účtu IBAN č. SK38 1100 0000 0029 2887 3692 vedený v Tatra banka, a.s. za každý jednotlivý výtlačok,
Záväzné podmienky ponukového konania s osobitným tlačivom na podanie ponuky označeným ako Prihláška do
ponukového konania (Príloha č. 1) a Zoznamom majetku podliehajúceho konkurzu (Príloha č. 2), ktorý bude
predmetom Zmluvy o predaji podniku (Príloha č. 3), ktorej obsah bude možné zmeniť len so súhlasom správcu
a Dohodu o zmluvnej pokute (Príloha č. 4).
b) záujemca môže požiadať o termín obhliadky, ktorý je predmetom ponukového konania, a to písomne poštou na
adrese kancelárie správcu alebo e-mailom na spravcovska@fardouspartners.com, prípadne telefonicky na t.č.
+421902707782. Termín obhliadky určí správca.
c) záujemca je povinný predložiť ponuku na tlačive Prihláška do ponukového konania, ktoré tvorí Prílohu č. 1
záväzných podmienok ponukového konania. Ponuku záujemca predkladá písomne, osobne alebo doporučenou
zásielku na adresu kancelárie správcu Námestie SNP 14, 81106 Bratislava, v jednej neporušenej zalepenej obálke
s výrazným označením „PONUKA - konkurz 1K/14/2015 - neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr
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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s výrazným označením „PONUKA - konkurz 1K/14/2015 - neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr
15.03.2017 do 14.00 hod..
d) ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2 c) 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.
e) 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 predaji podniku. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená získaním Podmienok ponukového konania podľa bodu 2.2 a) a
zaplatením a pripísaním zálohy vo výške 500.000,- eur najneskôr v deň podania ponuky na účte IBAN č.: SK38
1100 0000 0029 2887 3692 vedený v Tatra banka, 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
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb)
b) označenie predmetu kúpy
c) návrh kúpnej ceny v eurách bez 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 zálohy vo výške 500.000,- eur ako finančnej zábezpeky za predaj podniku na č. účtu: SK38
1100 0000 0029 2887 3692vedený v Tatra banka, a.s.
f) doklad o uhradení nenávratného poplatku 500,- eur + DPH podľa bodu 2.2 a) podmienok ponukového konania
(fotokópia)
g) písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
oprávnenou osobou
h) dohodu o zmluvnej pokute podpísanú záujemcom (osvedčený podpis).
i) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcomuhradený záloh
vo výške 500.000,- eur ako finančnej zábezpeky za predaj podniku
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, neporušené obálky s ponukami záujemcov doručené do dňa
otvárania obálok, otvorí a vyhotoví sa o tom úradný záznam. Následne správca 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.
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3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania, v návrhu Zmluvy o predaji podniku predloženej správcom a ak súčasne ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu, a následne predmetnú ponuku schváli zabezpečený veriteľ v súlade s uložením záväzného pokynu zo
dňa 06.02.2017.
3.3 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 10 dní od
vyhodnotenia ponúk správcom a následne zabezpečeným veriteľom. Víťaza ponukového konania správca zároveň
vyzve na uzatvorenie Zmluvy o predaji podniku za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.4.Víťazný záujemca je povinný zaplatiť ním ponúknutú kúpnu cenu za predaj podniku najneskôr do dňa podpisu
Zmluvy o predaji podniku so správcom, a to najneskôr do 7 dní od vyzvania víťazného záujemcu na uzatvorenie
Zmluvy o predaji podniku.
3.5 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 500.000,- eur najneskôr do 15 dní
odo dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.
3.6 V prípade, že Víťazný záujemca odmietne uzatvoriť Zmluvu o predaji podniku v lehote určenej správcom, alebo
kúpnu cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, prepadá záloha vo výške 500.000,- eur zložená
záujemcom pri predložení ponuky v prospech správcu ako zmluvná pokuta, v zmysle Dohody o zmluvnej pokute, a
ako víťaz ponukového konania nastúpi ďalší záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
3.7 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V Košiciach, dňa 24.02.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, správca

K004561
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
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47 817 003, správca
úpadcu MERKANTIL s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 32, 012 39 Žilina, IČO: 34 104 992 vyhlasuje v súlade so
záväzným pokynom príslušného orgánu verejné ponukové konanie na predaj majetku úpadcu - odplatné postúpenie
súboru peňažných pohľadávok úpadcu zapísaných do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa SIMPLEX
Business, s.r.o., so sídlom Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra, IČO: 46 869 565 (pôvodne zabezpečeného veriteľa
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653), súpis ktorej bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 96/2015 dňa 22.05.2015 (K011372). Súbor pohľadávok, ktoré sú predmetom tohto
verejného ponukového konania je tvorený nasledovnými pohľadávkami:
Číslo
Meno a priezvisko/
pohľadávky
názov dlžníka
v súpise (C)

Dlžník - ulica,
číslo

Dlžník mesto

Dlžník
IČO
- PSČ

Dlžník Štát

9

AAA Media CZ s.r.o.

Slovákova
12/278

Brno

602 08 26292041

Česká
republika

23

B & K - SK spol. s
r.o.

Kubačova
7536/1A

Bratislava

831 06 36321729

Suma Právny dôvod vzniku - neuhradená
v€
faktúra č.

1
348,48 20111842
€
7
Slovensko 466,40 20130686, 20130749, 20130796
€
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3

BARRINGER Kft.,

József Korút 69 Budapešť

7

BBPress media,
s.r.o.

Zelený trh
332/12

10

Rostislavovo
Press a media, s.r.o. náměstí
2347/5a

26

BETA TRENČÍN
s.r.o.

Jána Psotného Trenčín 1772
Zlatovce

21

BizMedia, s.r.o.

Ivánska cesta
10

28

Bratislava Media
House a.s.

Dostojevského
Bratislava
rad 11

50

CENTRUM BRNO
group, s.r.o.- v
likvidaci

Králová 279/9

17

2imPress s.r.o.

Vajnorská 135 Bratislava

48

DABASI FERENC

Táti út 51

8

18

Brno
Brno

Bratislava

Brno

Esztergom

ANNAPURNA s.r.o.
(pôvodne nesprávne
označené ako
distribuce a tisk
Za Ústavem 31 Ivančice
letáku
ANNAPURINA,
s.r.o.)
I.D. Marketing
Slovensko s. r. o. v Elektrárenská 1 Bratislava
likvidácii

8
010 85 01-09-190858 Maďarsko 690,00
€
1
Česká
602 00
532,76
26227681
republika
€
4
Česká
602 00 26295768
946,57
republika
€
1
911 01 36337102
Slovensko 599,80
€
11
821 04 35958758
Slovensko 992,44
€
20
811 09 36655431
Slovensko 168,87
€
24
Česká
616 00 60752106
236,70
republika
€
22
851 01 35750774
Slovensko 047,60
€
665,60
2500
Maďarsko
€

20101783, 20101719
20131030, 20130558
261946, 262034, 262141, 270188
2900505, 2900243, 2900314,
2900417
20140555, 20140701, 20140774,
20140481, 20140415, 20140337
20100206, 20100301, 20100214
20150016

2
232,00 20110935
€

831 04 35752599

Slovensko

362,00
20121434
€

547 01 62716727

Česká
republika

7
809,26 29001836, 29001782, 29001209
€

30

Ing. Miroslav Košč Ozorovská
Bánovce nad
REKLAMNÁ
957 01 40006522
Nová 1501/40 Bebravou 1
AGENTÚRA KOKA

20

ISKRAPRESS, s.r.o. Hattalova 12

Bratislava

831 03 35904321

39

ITF Press, s.r.o.

Šamorín

931 01 45232237

44

LUCIE REKLAMA s. 8. pěšího pluku Frydek
r. o.
2380
Místek

TREKON TRADE
s.r.o. (pred zlúčením Partizánska
M-C PRINT, spol. s 432/19
r.o.)

20111754

Česká
republika

Ing. Ján Lojda

Hviezdna 8

20140653, 20140628, 20140631

664 91 26291134

51

25

Běloveksá 1595Náchod

Deň vydania: 01.03.2017

738 01 47153288

Trenčianske
914 51 36341410
Teplice

20120519, 20111796, 20120285,
18
20120334, 20120362, 20120409,
Slovensko 428,13
20120475, 20120568, 20120550,
€
20120670, 20120680
440,40
Slovensko
20141568
€
6
Slovensko 124,18 20121257
€

Česká
republika

12
20150009, 20150020, 20121753,
569,79
20141575
€

20110374, 20100616, 20110381,
20110283, 29002057, 20100762,
20100061, 20110212, 20110157,
20110018, 20110116, 20110061,
20100122, 20110818, 20110819,
174
20100063, 20110844, 20110848,
Slovensko 140,81
20110898, 20110729, 20110976,
€
20111070, 20111170, 20100121,
20110671, 20100517, 20100123,
20100157, 20100159, 20100210,
20100245, 20100263, 20110481,
20100277, 20110470, 20100487
19
20131404, 20140840, 20140105,

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

26

Obchodný vestník 42/2017
Alstrova 94

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.03.2017

36

MEDIALIS, s. r. o.

Bratislava

831 05 44514891

Slovensko 739,43
€
8
Slovensko 566,50
€
37
Slovensko 375,58
€

19

Mediterraneo, s.r.o. Vajnorská 135 Bratislava

831 06 35841192

22

NOREKA PLUS,
s.r.o.

Masarykova 8 Lučenec

984 01 36012530

34

OLYMP PRESS
s.r.o.

Narcisova 6

Košice

040 11 44348321

Slovensko 30,10 €20120981

12

Red Weed, s.r.o.

Mezi Vodami
639/27

Praha 412

143 00 28363647

Česká
republika

2

RIMAVA SYSTEM
Kft.,

Hatá rút 12

Ujlengyel

20141579, 20141574, 20141573,
15
20141572, 20150019, 20150018,
2724 13-09-169323 Maďarsko 133,18 20150004, 20150006, 20150007,
€
20150011, 20150014, 20150012,
20150013

24

SEPA, s.r.o.

Športová
1925/35

Nové Mesto
915 01 36324329
nad Váhom

40

TIGR,spol.s r.o.

Nad strouhou
1332/16

Praha

100 00 45241279

16

TRADE TISING
s.r.o.

Rastislavova
2098/30

Piešťany

921 01 34144129

41

Two Brothers
Company s.r.o.

SNP 722/1A

Svit

059 21 45279659

11

WARIOR, s.r.o. v
likvidaci

Příkop 843/4

Brno

602 00 26887169

29001438, 29001314
20110690, 20110928, 20101357,
20110442, 20110813

4
564,27 20130603, 20130455, 20130340
€

421,02
€
14
Česká
281,77
republika
€
1
Slovensko 361,57
€
1
Slovensko 261,66
€
2
Česká
869,24
republika
€
Slovensko

20140252, 20131280, 20140400,
20140570, 20131148, 20140711

20111784
29001412, 29001138, 2900718,
29001462
20110548, 20110240
20121093

20141571

(ďalej len „Pohľadávky“)
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu príslušnej
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – MERKANTIL – POHĽADÁVKY - NEOTVÁRAŤ“. Lehota
na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku SR, pričom končí 15 kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V prípade, že koniec lehoty pripadne
na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15:00 hod..
Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď
boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne
odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané
ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná. Ponuka
musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto oznámení na adresu
príslušnej kancelárie správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na konkurzný
účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK27 0900 0000 0050 7026 3431, BIC: GIBASKBX, zábezpeku na
úhradu odplaty za postúpenie Pohľadávok vo výške 30 % zo záujemcom ponúkanej odplaty za postúpenie
Pohľadávok. Záujemca je povinný pri zložení zábezpeky uviesť v poznámke platby pri právnických osobách
obchodné meno a pri fyzickej osobe podnikateľovi alebo nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením
„zábezpeka pohľadávky“. Zábezpeka musí byť pripísaná na konkurzný účet správcu najneskôr do skončenia lehoty
na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že zábezpeka v tejto lehote nebude pripísaná na účet správcu, správca
takúto ponuku odmietne ako oneskorenú.
Správca upozorňuje záujemcov, že vo vzťahu k Pohľadávkam disponuje obmedzeným rozsahom príslušných
dokladov a informácií, keď vo väčšine disponuje len faktúrami alebo výstupom z účtovnej evidencie úpadcu.
Správca tiež upozorňuje záujemcov, že časť Pohľadávok je premlčaná, prípadne je namietaná ich existencia zo
strany dlžníkov. Správca záujemcov ďalej upozorňuje, že za podmienky, kedy sa po postúpení Pohľadávok
preukáže, že Pohľadávky, alebo ich časť v čase postúpenia neexistujú, prípadne postúpené Pohľadávky sú v inej
(nižššej) výške, nemá táto skutočnosť za následok vznik práva záujemcu na vrátenie časti odplaty ani iného práva
záujemcu vo vzťahu k správcovi alebo úpadcovi, nakoľko záujemcom navrhovaná odplata za postúpenie
Pohľadávok je fixná pre celý súbor Pohľadávok. Správca uvádza, že časť pohľadávok znie na cudziu menu (faktúry
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávok je fixná pre celý súbor Pohľadávok. Správca uvádza, že časť pohľadávok znie na cudziu menu (faktúry
sú vystavené na menu CZK alebo HUF), keď vyššie uvedené sumy sú správcom uvádzané ako ich prepočet na
menu EUR. Správca nezodpovedá záujemcovi (postupníkovi), ak: a) sa postupník nestane namiesto úpadcu
veriteľom Pohľadávok; b) dlžník splnil úpadcovi záväzok skôr, než bude povinný ho splniť záujemcovi
(postupníkovi); c) postúpená pohľadávka alebo jej časť zanikla započítaním nároku, ktorý mal dlžník voči úpadcovi.
Správca neručí za kvalitu postupovaných Pohľadávok, ani za ich vymožiteľnosť.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo
/miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra pri právnických osobách a
živnostenského registra pri fyzických osobách podnikateľoch (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická
osoba nepodnikateľ musí priložiť úradne overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. presné označenie Pohľadávok,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje), že
záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom a príslušným orgánom
vyhodnotená ako víťazná, následne v lehote podľa tohto oznámenia so správcom neuzavrie zmluvu
o postúpení Pohľadávok alebo v lehote podľa tohto tohto oznámenia neuhradí zvyšnú časť zálohy na
odplatu za postúpenie Pohľadávok, čím poruší podmienky tohto ponukového konania, súhlasí so zmluvnou
pokutou vo výške záujmecom zloženej zábezpeky, ktorá bude správcom započítaná so záujemcom
zloženou zábezpekou (daný návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné
dojednania). Návrh dohody o zmluvnej pokute zašle správca záujemcom e-mailom, ak o to záujemcovia
požiadajú na: lsrecovery@lawservice.sk
7. návrh odplaty za postúpenie Pohľadávok v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového
konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania. 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. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná odplata
za postúpenie súboru 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. Správca oznámi víťazovi ponukového
konania, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a súčasne ho výzve, aby v lehote 10 kalendárnych dní od
doručenia daného oznámenia doplatil správcovi pred zatvorením zmluvy o postúpení Pohľadávok v prospech
konkurzného účtu zvyšnú časť zálohy na odplatu za postúpenie Pohľadávok a následne v tejto lehote uzatvoril so
správcom zmluvu o postúpení Pohľadávok. Záujemcom uhradená zábezpeka a záloha sa v danom prípade
započíta na úhradu odplaty za postúpenie Pohľadávok, ktorá je splatná v deň podpisu zmluvy o postúpení
Pohľadávok. Neúspešným záujemcom bude zábezpeka vrátená v lehote 10 dní od kedy príslušný orgán doručí
správcovi oznámenie o udelení alebo neudelení súhlasu s víťaznou ponukou záujemcu.
LawService Recovery, k.s., správca

K004562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Hikl
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kechnec 268, 044 58 Kechnec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Gyüreová
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/62/2016 S1829
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 26K/62/2016 S1829
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/62/2016
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: Radoslav Hikl, nar.
04.12.1976, bztom Kechnec 268, 044 58 Seňa (ďalej len „úpadca“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Košice I, sp. zn. 26 K 62/2016 zo dňa 13.2.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu a JUDr. Veronika
Gyüreová, 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 34/2017 zo 17.02.2017.
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. 26 K 62/2016, from February 13, 2017, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets:
Radoslav Hikl, domiciled in: Kechnec 268, 044 58 Seňa, date of birth: 04.12.1976 and JUDr. Veronika Gyüreová,
office seat Mlynská 27, 040 01 Košice, was appointed to the function of bankruptcy administrator. The
abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak republic no. OV 34/2017 from
February 17, 2017.
Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený 18.02.2017.
Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on February 18, 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. Veronika Gyüreová,
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
62/2016.
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 sample to the bankruptcy administrator onto the address JUDr.
Veronika Gyüreová, Mlynská 27, 040 01 Košice, Slovak Republic. The creditor, in one original, shall lodge its claim
also to the Okresný súd Košice I (District Court Košice I), Štúrova 29, 040 01 Košice, Slovak Republic, to the proc.
no. 26 K 62/2016.
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.
The lodgement of claim has to be submitted on a prescribed form and provide information concerning the name and
surname, the domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor; the name and surname, the
domicile or business name and registered office of the creditor; the legal cause of claim, ranking of the satisfaction
of the claim from the debtor's estate and the total amount of receivables divided into principles; the legal cause of
the interests; finally, the lodgement has to be signed.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
For each and every secured claim a separate application has to be submitted, indicating the secured amount, type
of order, subjects and legal rights of security rights.
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.
I the same way, creditors also claim against a third person, however, secured by the debtor´s assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings into question.
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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.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtors assets, have to lodge their
claim in bankruptcy proceedings in question.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
The claim has to be lodged in EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
As an addition to the application form, documents providing data initiated within the application are being attached.
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.
In case the creditor does not have a domicile or address, or a branch office within the territory of the Slovak
Republic, he/she is obliged to showcase a representative for the delivery of documents, who is a resident or
established within the territory of the Slovak Republic and has to notice to the trustee the exact appointment of
a representative.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In cases, when a non-financial claim is being lodged, an expert report needs to be attached, determining the value
of non-monetary claim, otherwise, the application is being disregarded.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom
konaní neprihliada ako na prihlášku.
Applications of creditors, which will not meet the statutory requirements and be signed, shall not be regarded, during
bankruptcy proceedings, as an application form.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
If the creditor delivers an application to the administrator in a later period, the application is being taken into account,
however, the creditor cannot exercise his/her voting rights and other rights related to the already signed receivable.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Not registered security rights by the expiry of the basic period for the assignment of assets, expire.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Neither the administrator nor the court, are obliged to call upon the creditor to the amendment and correction of an
incomplete or incorrect application form.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his/her registration, according to article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This disclosure concerns foreign creditors, whose residence and domicile is not known from the debtor´s
documents.
JUDr. Veronika Gyüreová, bankruptcy-trustee
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ARDEM Slovakia spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 2651/1, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 889 549
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Volgogradská 9A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie ponukového konania
JUDr. Lenka Jamnická správca dlžníka, ARDEM Slovakia spol. s r.o. IČO: 43 889 549, Komenského 2651/1, 069 01
Snina oznamuje (ďalej len ako „Úpadca“), v zmysle súhlasu Zástupcu veriteľov / Okresný súd Prešov / na odpredaj
majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu ,kterého presná špecifikácia je uvedená v súpise majetku všeobecnej
podstaty uverejnenej v OV č. 62/2016 dňa 1.4.2016 zverejňuje Oznam o I. kole verejného ponukového
konania na predaj majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty za nasledovných podmienok:
1. Speňaženie je realizované v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR formou ponukového
konania zverejnením ponuky v OV.
2. Jednotlivé súpisové zložky majetku sa predávajú jednotlivo ako hnuteľné vecí.
3. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr v lehote do 10 dní odo dňa zverejnenia
tohto v Obchodnom vestníku.
4. Ponuka záujemcu musí byť doručená v zalepenej obálke s označením "KONKURZ – 4K/4/2015
NEOTVÁRAŤ“ a musí byť doručená na adresu kancelárie správcu Volgogradská 9A, 080 01 Prešov.
5. Záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja a do ukončenia
ponukového konania nie je oprávnený svoju ponuku meniť alebo vziať späť.
6. Ponuka záujemcu musí obsahovať nasledovné údaje:
· · presné označenie záujemcu (PO a FO podnikatelia - obchodné meno, sídlo/miesto
podnikania, IČO, FO nepodnikateľ - meno a priezvisko, trvalé bydlisko, príp. prechodné
bydlisko, rodné číslo),
· · označenie predmetu kúpy:
·

kúpna cena

· · aktuálny výpis z OR alebo ŽR nie starší ako 30 dní, u FO nepodnikateľov - fotokópia OP,
· · doklad o zaplatení preddavku na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 50%, ktorý preddavok musí
byť pripísaný na účet správcu č. 167443532/0200 najneskôr do dňa ukončenia ponukového
konania,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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· · vyhlásenie záujemcu, že voči úpadcovi nemá záväzky,
· · súhlasné vyhlásenie záujemcu, že ak odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, je povinný zaplatiť
zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ponúkanej kúpnej ceny, ktorá bude príjmom do všeobecnej
podstaty úpadcu; Správca je oprávnený použiť na zaplatenie zmluvnej pokuty pomernú časť
kúpnej ceny (preddavok),
· · ponuka záujemcu musí byť riadne podpísaná oprávnenou osobou a datovaná,
7. Záujemcovia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na ponukovom konaní.
8. Vyhodnotenie ponúk :
· · na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi riadne a včas, alebo ktorá nebola označená
požadovaným spôsobom, alebo ktorá neobsahuje požadované náležitosti sa neprihliada,
· · správca v termíne do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk otvorí obálky a vyhodnotí ponuky, o čom
vyhotoví úradný záznam a predloží zástupcovi veriteľov / Okresný súd Prešov / k odsúhlaseniu a určeniu víťaza.
· · víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil ponukové podmienky a
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu; ak budú doručené zhodné ponuky, správca vyzve dotknutých
záujemcov na zvýšenie ponúk v lehote určenej správcom. V takom prípade sa víťazom
ponukového konania ten záujemca, ktorý v požadovanej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu
cenu,
· · správca si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky z dôvodu ich neakceptovateľnej výšky,
· · neúspešným záujemcom správca vráti zaplatené preddavky na kúpnu cenu v lehote do 10
dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
9. Obhliadka predmetu kúpy záujemcom sa uskutoční podľa potreby na základe predchádzajúcej
telefonickej dohody so správcom na tel. čísle 0915858289.

Správca odpredá hnuteľný majetok
Typ súpisnej položky majetku: Motorové vozidlo Ford Kuga D2 /G6DG2R/, EČ: SV350AR, nákladné vozidlo, 100kW,
druh karosérie: BB skriňová, dodávková, farba: šedá metalíza, rok výroby: 2009. Stav: jazdené. Spoluvlastnícky
podiel: 1/1. Súpisová hodnota majetku (aj mena): 11.000,-Eur

Typ súpisnej položky majetku: Motorové vozidlo Mercedes-benz S 320 CDI, EČ: SV350AS, osobné vozidlo, 150kW,
druh karosérie: AA sedan, farba: strieborná metalíza svetlá, rok výroby: 2002. Stav: jazdené. Spoluvlastnícky podiel:
1/1. Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5.000,-Eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Lenka Jamnická
konkurzný správca
telefonický kontakt: + 421 915 858 289

K004564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BW a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakovo Rakovo, 038 42 Príbovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 753 706
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3R/1/2014/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3R/1/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o opätovnom stanovení hodnoty majetku
JUDr. Michal Brož, správca so sídlom kancelárie A.Bernoláka 6, Ružomberok v konkurznom konaní úpadcu BW
a.s., IČO: 35 753 706, Rakovo, 038 42 Príbovce, vedenom na Okresnom súde v Žiline č.k.: 3R/1/2014, v zmysle
ustanovenia § 77 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov a na
základe znaleckého posudku č. 21/2015 vyhotoveného Ing. Darinou Kalabusovou, znalkyňou zo dňa 18.9.2015 a na
základe znaleckého posudku č. 160/2015 vyhotoveného Ing. Jánom Gregušom, znalcom zo dňa
18.9.2015 opätovne stanovuje hodnotu majetku zapísaného v súpise majetku oddelenej podstaty zabezpečeného
veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31575951, Hodžova 11, Žilina, pričom sa jedná o nasledovné súpisové
zložky majetku:
Typ
súpisovej
Druh súpisovej zložky majetku
zložky majetku

Nehnuteľná vec

Nehnuteľná vec

Nehnuteľná vec

Nehnuteľná vec

Spoluvlastnícky
podiel

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Martin, obec Turany, k.u.:
Turany, evidované katastrálnym odborom Okresného úradu v
Martine na LV č. 2126 a to parcela registra C:
599/4320
Parcelné Výmera Druh Číslo
číslo v m2 Druh pozemku
3587/2 4 2 Orná pôda
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Martin, obec Turany, k.u.:
Turany, evidované katastrálnym odborom Okresného úradu v
Martine na LV č. 2126 a to parcela registra C:
599/4320
Parcelné Výmera Druh Číslo
číslo v m2 Druh pozemku
3587/3 32 2 Orná pôda
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Martin, obec Turany, k.u.:
Turany, evidované katastrálnym odborom Okresného úradu v
Martine na LV č. 2126 a to parcela registra C:
599/4320
Parcelné Výmera Druh Číslo
číslo v m2 Druh pozemku
3588/2 9310 2 Orná pôda
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Martin, obec Turany, k.u.:
Turany, evidované katastrálnym odborom Okresného úradu v
Martine na LV č. 2126 a to parcela registra C:
599/4320
Parcelné Výmera Druh Číslo
číslo v m2 Druh pozemku
3588/3 9110 2 Orná pôda
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Martin, obec Turany, k.u.:

Pôvodná
súpisová
hodnota v EUR

Nová súpisová
hodnota v EUR

1,66

0,82

13,35

6,57

900,29

1910,53

4582,64

1869,49

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

33

Obchodný vestník 42/2017

Nehnuteľná vec

Konkurzy a reštrukturalizácie

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Martin, obec Turany, k.u.:
Turany, evidované katastrálnym odborom Okresného úradu v
Martine na LV č. 2126 a to parcela registra C:
599/4320
Parcelné Výmera Druh Číslo
číslo v m2 Druh pozemku
3588/4 1829 2 Orná pôda

Deň vydania: 01.03.2017

4484,24

375,33

V Ružomberku dňa 24.2.2017
JUDr. Michal Brož, správca

K004565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lennerová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suvorovova 2626 / 45, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1980
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/66/2016 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/66/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Advisors k.s., so sídlom kancelárie: Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, správca úpadcu: Gabriela Lennerová,
narodená: 21.04.1980, trvale bytom: Suvorovova 2626/45, 902 01 Pezinok, v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“) zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 11.04.2017 (utorok)
o 11:00 hod. v priestoroch kancelárie správcu na adrese Železničiarska 13, 811 04 Bratislava.
Predmetom schôdze veriteľov bude:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu konkurznej podstaty a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle ustanovenia § 36 ZKR
5. Rôzne, Záver
Prezentácia účastníkov sa uskutoční od 10:30 hod. Veriteľ je povinný predložiť pri prezentácii doklad totožnosti,
právnické osoby originál alebo kópiu výpisu z Obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov
sa preukážu plnomocenstvom, resp. poverením na zastupovanie.
Advisors k.s.
správca

K004566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Harvan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 103/37, 022 04 Cadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3K/24/2016/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:
Číslo

1

2

3

9

Hlavná
kategória

Názov

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.03.2017

Okresný súd Žilina
3K/24/2016
Súpis všeobecnej podstaty
Súpisová
hodnota
(EUR)

0,02

0,02

0,05

0,04

Množstvo Stav

1

1

1

1

Tretia Spoluvlastnícky
osoba podiel úpadcu

Číslo
Detaily
LV

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1517
Číslo parcely: 200
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1517
Výmera: 204
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
4/6075
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1517
Číslo parcely: 203/2
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1517
Výmera: 233
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
4/6075
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Druh nehnuteľnosti:
Výmera: 671
Termín dražby:
Štát: SVK
Obec:
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
1517
Druh pozemku: Orná
pôda
Číslo parcely: 217
Podiel na pozemku:
4/6075
Číslo LV: 1517
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1517
Číslo parcely: 7223
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1517
Výmera: 559
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
4/6075
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Termín dražby:
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10

11

12

13

4

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

Konkurzy a reštrukturalizácie

0,30

0,01

0,09

0,02

0,03

1

1

1

1

1

Deň vydania: 01.03.2017

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1517
Číslo parcely: 7250
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1517
Výmera: 380
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
4/6075
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1575
Číslo parcely: 282/2
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1575
Výmera: 122
Obec:
Štát:
Podiel na pozemku:
1/12150
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1579
Číslo parcely: 308/2
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1579
Výmera: 1104
Obec:
Štát:
Podiel na pozemku:
4/6075
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1579
Číslo parcely: 352
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1579
Výmera: 192
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
4/6075
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1517
Číslo parcely: 285
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1517
Výmera: 396
Obec:
Štát: SVK

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 01.03.2017
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
4/6075
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

5

6

7

14

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

0,36

0,09

0,09

0,01

1

1

1

1

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1517
Číslo parcely: 308/1
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1517
Výmera: 4588
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
4/6075
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1517
Číslo parcely: 424
Katastrálne územie:
Druh pozemku: Orná
pôda
Výmera: 1144
1517
Obec: Zborov nad
Bystricou
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
4/6075
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1517
Číslo parcely: 428/1
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1517
Výmera: 1176
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
4/6075
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1579
Číslo parcely: 428/2
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1579
Výmera: 14
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
4/6075
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Termín dražby:
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8

15

16

17

18

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

Konkurzy a reštrukturalizácie

0,03

0,03

0,12

0,16

2,20

1

1

1

1

1

Deň vydania: 01.03.2017

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1517
Číslo parcely: 7179
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1517
Výmera: 379
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
4/6075
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1579
Číslo parcely: 433
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1579
Výmera: 426
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
4/6075
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1579
Číslo parcely: 481
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1579
Výmera: 1488
Obec:
Štát:
Podiel na pozemku:
4/6075
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1582
Číslo parcely: 322/2
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1582
Výmera: 63853
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/48600
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1583
Číslo parcely: 322/3
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Lesné
pozemky
1583
Výmera: 891600
Obec:
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Deň vydania: 01.03.2017
Obec:
Štát:
Podiel na pozemku:
1/48600
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

19

20

21

22

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

0,02

0,06

0,08

0,10

1

1

1

1

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1596
Číslo parcely: 385
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
1596 pôda
Výmera: 526
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
2/6075
Druh nehnuteľnosti:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1596
Číslo parcely: 390
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1596
Výmera: 1477
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
2/6075
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1596
Číslo parcely: 396
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1596
Výmera: 1935
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
2/6075
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1596
Číslo parcely: 401
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1596
Výmera: 2412
Obec:
Štát:
Podiel na pozemku:
2/6075
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Termín dražby:
Číslo LV: 1596
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23

24

25

26

27

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

Konkurzy a reštrukturalizácie

0,03

0,02

47,96

2,84

1,21

1

Zaradený

1

1

1

1

Deň vydania: 01.03.2017
Číslo LV: 1596
Číslo parcely: 454
Druh pozemku: Orná
pôda
Výmera: 698
1596
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
2/6075
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1613
Číslo parcely: 467
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1613
Výmera: 973
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/6075
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1621
Číslo parcely: 7139/2
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1621
Výmera: 105763
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
653/172800
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1622
Číslo parcely: 521
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1622
Výmera: 5748
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
533/129600
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1622
Číslo parcely: 544
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1622
Výmera: 2459
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
533/129600
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Deň vydania: 01.03.2017
533/129600
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

28

29

30

31

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

1,56

3,00

3,87

1,17

1

1

1

1

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1623
Číslo parcely: 522
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1623
Výmera: 2429
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
173/32400
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1624
Číslo parcely: 523
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1624
Výmera: 2250
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1624
Číslo parcely: 532
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1624
Výmera: 2905
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1630
Číslo parcely: 529
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1630
Výmera: 1752
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/180
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Termín dražby:
Číslo LV: 1630
Číslo parcely: 539
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32

33

34

35

36

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"
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4,75

3,02

2,10

1,54

1,42

1

Zaradený

1

1

1

1

Deň vydania: 01.03.2017
Číslo parcely: 539
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1630
Výmera: 7129
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/180
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1630
Číslo parcely: 551
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
1630 pôda
Výmera: 4530
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/180
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1631
Číslo parcely: 530
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1631
Výmera: 1573
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1631
Číslo parcely: 538
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1631
Výmera: 1152
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1631
Číslo parcely: 541
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1631
Výmera: 1068
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
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Deň vydania: 01.03.2017
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

37

38

39

40

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

2,13

104,52

2,21

2,10

1

1

1

1

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1633
Číslo parcely: 533/1
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Lesné
pozemky
1633
Výmera: 4702
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
653/172800
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1634
Číslo parcely: 533/3
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1634
Výmera: 230487
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
653/172800
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1636
Číslo parcely: 535
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1636
Výmera: 2239
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
533/64800
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1640
Číslo parcely: 542
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1640
Výmera: 2657
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
533/81000
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Termín dražby:
Číslo LV: 1643
Číslo parcely: 546
Katastrálne územie:
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41

42

43

44

45

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

Konkurzy a reštrukturalizácie

0,94

2,09

1,20

0,93

0,57

1

Zaradený

1

1

1

1

Deň vydania: 01.03.2017
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1643
Výmera: 1274
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
533/86400
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1648
Číslo parcely: 549
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1648
Výmera: 3256
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
173/32400
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1648
Číslo parcely: 563
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1648
Výmera: 1869
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
173/32400
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1648
Číslo parcely: 568
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1648
Výmera: 1459
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
173/32400
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1648
Číslo parcely: 572
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1648
Výmera: 894
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
173/32400
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.03.2017
173/32400
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

46

47

48

49

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

0,81

0,27

0,45

0,15

1

1

1

1

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1648
Číslo parcely: 575
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
1648 pôda
Výmera: 1263
Obec:
Podiel na pozemku:
173/32400
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1648
Číslo parcely: 587
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1648
Výmera: 416
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
173/32400
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1648
Číslo parcely: 604
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Výmera: 708
1648
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
173/32400
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1648
Číslo parcely: 630/2
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1648
Výmera: 237
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
173/32400
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Termín dražby:
Číslo LV: 1648
Číslo parcely: 672
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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51

52

53

54

55

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

Konkurzy a reštrukturalizácie
0,01

0,20

0,07

0,59

1,26

1

1

1

1

1

Deň vydania: 01.03.2017
pôda
Výmera: 5
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
173/32400
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

1648

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1648
Číslo parcely: 680
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1648
Výmera: 298
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
173/32400
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1648
Číslo parcely: 704
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1648
Výmera: 117
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
173/32400
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1648
Číslo parcely: 708/1
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1648
Výmera: 923
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
173/32400
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1648
Číslo parcely: 708/2
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1648
Výmera: 1961
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
173/32400
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:
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56

57

58

59

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

Konkurzy a reštrukturalizácie

0,05

0,11

0,16

0,06

1

1

1

1

Deň vydania: 01.03.2017

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1648
Číslo parcely: 726
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1648
Výmera: 86
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
173/32400
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1648
Číslo parcely: 7079
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1648
Výmera: 166
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
173/32400
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1648
Číslo parcely: 7082
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1648
Výmera: 258
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
173/32400
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1648
Číslo parcely: 7092
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1648
Výmera: 92
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
173/32400
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Termín dražby:
Číslo LV: 1648
Číslo parcely: 7101
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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60

61

63

64

65

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

Konkurzy a reštrukturalizácie
0,70

0,26

0,48

0,51

0,40

1

1

1

1

1

Deň vydania: 01.03.2017
pôda
Výmera: 1084
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
173/32400
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

1648

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1648
Číslo parcely: 7106
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1648
Výmera: 404
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
173/32400
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1648
Číslo parcely: 7119
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1648
Výmera: 744
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
173/32400
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1648
Číslo parcely: 7122
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1648
Výmera: 796
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
173/32400
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1648
Číslo parcely: 7124
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1648
Výmera: 625
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
173/32400
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:
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66

67

50

62

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

Konkurzy a reštrukturalizácie

0,57

0,24

0,11

0,56

1

1

1

1

Deň vydania: 01.03.2017

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1648
Číslo parcely: 7131
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1648
Výmera: 888
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
173/32400
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1648
Číslo parcely: 7135
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1648
Výmera: 374
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
173/32400
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1648
Číslo parcely: 642
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1648
Výmera: 171
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
173/32400
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1648
Číslo parcely: 7110
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1648
Výmera: 878
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
173/32400
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Termín dražby:
Číslo LV: 1649
Číslo parcely: 550
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
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68

69

70

71

72

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

Konkurzy a reštrukturalizácie
0,29

1,66

13,23

1,42

0,71

1

1

1

1

1

Deň vydania: 01.03.2017
pôda
Výmera: 389
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
533/86400
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

1649

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1649
Číslo parcely: 556
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1649
Výmera: 2251
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
533/86400
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1649
Číslo parcely: 557
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1649
Výmera: 17868
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
533/86400
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1650
Číslo parcely: 552
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1650
Výmera: 1063
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1650
Číslo parcely: 565
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
1650
pôda
Výmera: 530
Obec:
Štát: SVK
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:
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73

74

75

76

77

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

Konkurzy a reštrukturalizácie

0,47

0,60

0,30

0,02

0,54

1

1

1

1

1

Deň vydania: 01.03.2017

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1650
Číslo parcely: 569
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1650
Výmera: 349
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1650
Číslo parcely: 588
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1650
Výmera: 450
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1650
Číslo parcely: 626
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1650
Výmera: 224
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1650
Číslo parcely: 673
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1650
Výmera: 12
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1650
Číslo parcely: 707/1
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1650
Výmera: 407
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Deň vydania: 01.03.2017
Výmera: 407
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

78

79

80

81

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

0,12

0,60

0,64

0,62

1

1

1

1

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1650
Číslo parcely: 707/2
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1650
Výmera: 93
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1650
Číslo parcely: 7080
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
1650 Druh pozemku: Orná
pôda
Výmera: 453
Obec:
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1650
Číslo parcely: 7111
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1650
Výmera: 479
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1650
Číslo parcely: 7120
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1650
Výmera: 462
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Termín dražby:
Číslo LV: 1650
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82

83

84

85

86

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

Konkurzy a reštrukturalizácie

0,14

1,86

3,49

1,09

0,81

1

Zaradený

1

1

1

1

Deň vydania: 01.03.2017
Číslo LV: 1650
Číslo parcely: 7134
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1650
Výmera: 106
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1652
Číslo parcely: 554
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1652
Výmera: 1394
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1652
Číslo parcely: 564
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1652
Výmera: 2619
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1652
Číslo parcely: 566
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1652
Výmera: 816
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1652
Číslo parcely: 567
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1652
Výmera: 604
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
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Deň vydania: 01.03.2017
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

87

88

89

90

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

0,25

2,34

1,99

1,40

1

1

1

1

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1652
Číslo parcely: 576
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1652
Výmera: 184
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1652
Číslo parcely: 589
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1652
Výmera: 1755
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1652
Číslo parcely: 599
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1652
Výmera: 1491
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1652
Číslo parcely: 602
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1652
Výmera: 1051
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Termín dražby:
Číslo LV: 1652
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91

92

93

94

95

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

Konkurzy a reštrukturalizácie

1,15

0,09

0,01

0,49

0,43

1

Zaradený

1

1

1

1

Deň vydania: 01.03.2017
Číslo LV: 1652
Číslo parcely: 625
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1652
Výmera: 863
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1652
Číslo parcely: 641
Katastrálne územie:
Zborov nad bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1652
Výmera: 70
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1652
Číslo parcely: 678/1
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1652
Výmera: 11
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1652
Číslo parcely: 678/2
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1652
Výmera: 367
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1652
Číslo parcely: 706
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1652
Výmera: 323
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:

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

55

Obchodný vestník 42/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.03.2017
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

96

97

98

99

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

nehnuteľnosti Parcela registra "E"

0,01

0,01

0,08

0,13

1

1

1

1

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1652
Číslo parcely: 718
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1652
Výmera: 13
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1652
Číslo parcely: 720
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku:
Záhrady
1652
Výmera: 4
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1652
Číslo parcely: 727
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1652
Výmera: 58
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1652
Číslo parcely: 7083
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1652
Výmera: 101
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Termín dražby:
Číslo LV: 1652
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100 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

101 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

102 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

103 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

104 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

Konkurzy a reštrukturalizácie

0,00

0,54

1,09

1,33

0,63

1

Zaradený

1

1

1

1

Deň vydania: 01.03.2017
Číslo LV: 1652
Číslo parcely: 7093
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1652
Výmera: 74
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1652
Číslo parcely: 7100
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1652
Výmera: 407
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1652
Číslo parcely: 7105
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1652
Výmera: 820
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1652
Číslo parcely: 7121
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1652
Výmera: 1005
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1652
Číslo parcely: 7123
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1652
Výmera: 7123
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
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Deň vydania: 01.03.2017
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

105 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

106 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

107 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

108 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

1,64

1,38

2,94

1,79

1

1

1

1

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1652
Číslo parcely: 7133
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1652
Výmera: 1231
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo parcely: 7137
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
Výmera: 1037
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1656
Číslo parcely: 562
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1656
Výmera: 4412
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/180
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1656
Číslo parcely: 570
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1656
Výmera: 2690
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/180
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Termín dražby:
Číslo LV: 1656
Číslo parcely: 571
Katastrálne územie:
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109 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

110 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

111 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

112 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

113 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

Konkurzy a reštrukturalizácie

2,87

0,20

0,88

1,55

0,27

1

Zaradený

1

1

1

1

Deň vydania: 01.03.2017
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1656
Výmera: 4304
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/180
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1656
Číslo parcely: 595
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1656
Výmera: 298
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/180
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1656
Číslo parcely: 597
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1656
Výmera: 1332
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/180
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1656
Číslo parcely: 624
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Výmera: 2330
1656
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/180
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1656
Číslo parcely: 654
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1656
Výmera: 398
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/180
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:
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114 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

134 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

115 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

116 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

117 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

Konkurzy a reštrukturalizácie

0,25

0,07

0,10

0,19

0,35

1

1

1

1

1

Deň vydania: 01.03.2017

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1656
Číslo parcely: 661
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1656
Výmera: 381
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/180
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1681
Číslo parcely: 695/2
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1681
Výmera: 1183
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/1944
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Číslo LV: 1656
Číslo parcely: 671
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1656 Výmera: 152
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/180
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1656
Číslo parcely: 682
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1656
Výmera: 292
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/180
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo parcely: 703
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
Výmera: 525
Obec:
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Deň vydania: 01.03.2017
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/180
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

118 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

119 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

120 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

121 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

0,21

0,15

0,43

0,78

1

1

1

1

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1656
Číslo parcely: 712
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1656
Výmera: 314
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/180
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1656
Číslo parcely: 7070
Katastrálne územie:
Druh pozemku: Orná
pôda
Výmera: 228
1656
Obec: Zborov nad
Bystricou
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/180
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1656
Číslo parcely: 7077
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1656
Výmera: 649
Obec:
Štát:
Podiel na pozemku:
1/180
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1656
Číslo parcely: 7107
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1656
Výmera: 1163
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/180
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Termín dražby:
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122 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

123 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

124 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

125 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

126 nehnuteľnosti Parcela registra "E"
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1,26

5,57

1,18

1,20

0,17

1

1

1

1

1

Deň vydania: 01.03.2017

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1656
Číslo parcely: 7117
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1656
Výmera: 1896
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/180
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1656
Číslo parcely: 7126
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1656
Výmera: 8352
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/180
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo parcely: 7130
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
Výmera: 1780
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/180
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1657
Číslo parcely: 573
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1657
Výmera: 1212
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
533/64800
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1657
Číslo parcely: 594
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1657
Výmera: 171
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
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Deň vydania: 01.03.2017
Podiel na pozemku:
533/64800
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

127 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

128 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

129 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

130 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

0,38

0,05

1,15

0,22

1

1

1

1

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1657
Číslo parcely: 601
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1657
Výmera: 390
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
533/64800
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1670
Číslo parcely: 640
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1670
Výmera: 79
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/180
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1671
Číslo parcely: 651
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1671
Výmera: 430
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/45
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1673
Číslo parcely: 663
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1673
Výmera: 350
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
173/32400
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Termín dražby:
Číslo LV: 1678
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131 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

132 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

133 nehnuteľnosti parcela registra "E"

135 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

136 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

Konkurzy a reštrukturalizácie

0,13

0,11

0,01

0,04

0,05

1

Zaradený

1

1

1

1

Deň vydania: 01.03.2017
Číslo LV: 1678
Číslo parcely: 689/1
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1678
Výmera: 202
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/180
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo parcely: 689/2
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
Výmera: 158
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/180
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1681
Číslo parcely: 695/1
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1681
Výmera: 6
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/1944
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1690
Číslo parcely: 731
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku:
Zastavané plochy a
1690 nádvoria
Výmera: 16
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/45
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1690
Číslo parcely: 733
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1690
Výmera: 17
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/45
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Deň vydania: 01.03.2017
1/45
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

137 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

138 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

139 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

140 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

0,09

0,62

24,80

14,11

1

1

1

1

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1691
Číslo parcely: 732
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku:
Zastavané plochy a
1691 nádvoria
Výmera: 64
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1693
Číslo parcely: 738
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Trvalé
trávne porasty
1693
Výmera: 1370
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
653/172800
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1693
Číslo parcely: 7139/2
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1693
Výmera: 54676
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
653/172800
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1745
Číslo parcely: 889
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1745
Výmera: 7184
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
11/672
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Termín dražby:
Číslo LV: 1746
Číslo parcely: 890
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141 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

142 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

143 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

144 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

145 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

Konkurzy a reštrukturalizácie

2,30

12,37

151,64

2,61

1,51

1

Zaradený

1

1

1

1

Deň vydania: 01.03.2017
Číslo parcely: 890
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1746
Výmera: 2465
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
47/6048
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Číslo LV: 1748
Číslo parcely: 892/1
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1748 Výmera: 34164
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
73/24192
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1749
Číslo parcely: 892/2
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1749
Výmera: 418766
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
73/24192
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1751
Číslo parcely: 894
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1751
Výmera: 1267
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
13/756
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1756
Číslo parcely: 900
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1756
Výmera: 811
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
47/3024
Druh nehnuteľnosti:
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Deň vydania: 01.03.2017
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

146 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

147 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

224 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

228 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

6,70

0,81

1,83

0,01

1

1

1

1

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1760
Číslo parcely: 906
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1760
Výmera: 3247
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
13/756
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1760
Číslo parcely: 911
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1760
Výmera: 391
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
13/756
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 3295
Číslo parcely: 5292
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
3295
Výmera: 5984
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
11/4320
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 3618
Číslo parcely: 7152/1
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
3618
Výmera: 330
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
2/6075
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Termín dražby:
Číslo LV: 3328
Číslo parcely: 6874/1
Katastrálne územie:
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225 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

148 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

149 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

150 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

151 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

Konkurzy a reštrukturalizácie

2,86

0,79

2,01

0,45

2,44

1

Zaradený

1

1

1

1

Deň vydania: 01.03.2017
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
3328
Výmera: 7906
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
73/24192
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1760
Číslo parcely: 942
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Výmera: 381
1760
Obec:
Štát:
Podiel na pozemku:
13/756
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1760
Číslo parcely: 945
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
1760
pôda
Výmera: 975
Obec:
Štát: SVK
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1760
Číslo parcely: 975
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1760
Výmera: 219
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
13/756
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1760
Číslo parcely: 1008
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Trvalé
trávne porasty
1760
Výmera: 1183
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
13/756
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:
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152 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

153 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

154 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

155 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

Konkurzy a reštrukturalizácie

0,33

0,41

0,63

1,05

1

Zaradený

1

1

1

Deň vydania: 01.03.2017
Termín dražby:
Číslo LV: 1760
Číslo parcely: 6890
Katastrálne územie:
1760
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
Výmera: 161
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
13/756
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1760
Číslo parcely: 6897
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1760
Výmera: 197
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
13/756
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1760
Číslo parcely: 6914
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1760
Výmera: 305
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
13/756
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1760
Číslo parcely: 6930
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1760
Výmera: 510
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
13/756
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:
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156 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

157 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

158 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

159 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

160 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

Konkurzy a reštrukturalizácie

1,45

1,61

1,24

1,86

4,07

1

1

1

1

1

Deň vydania: 01.03.2017

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1760
Číslo parcely: 6946
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1760
Výmera: 705
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
13/756
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1760
Číslo parcely: 6949
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1760
Výmera: 563
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
13/756
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1760
Číslo parcely: 6951
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1760
Výmera: 599
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
13/756
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1760
Číslo parcely: 6961
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1760
Výmera: 900
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
13/756
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1760
Číslo parcely: 6980
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1760
Výmera: 1793
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Deň vydania: 01.03.2017
Výmera: 1793
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
13/756
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

161 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

162 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

163 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

164 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

1,08

2,71

0,23

1,17

1

1

1

1

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1762
Číslo parcely: 909
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1762
Výmera: 2991
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
73/24192
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1762
Číslo parcely: 910
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1762
Výmera: 7480
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
73/24192
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1762
Číslo parcely: 990/1
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Trvalé
trávne porasty
1762
Výmera: 647
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
73/24192
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1762
Číslo parcely: 990/2
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1762
Výmera: 3241
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
73/24192
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:
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165 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

166 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

167 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

168 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

169 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

Konkurzy a reštrukturalizácie

0,63

1,68

0,32

2,63

0,89

1

1

1

1

1

Deň vydania: 01.03.2017

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1764
Číslo parcely: 913
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1764
Výmera: 303
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
13/756
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1764
Číslo parcely: 916
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1764
Výmera: 812
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
13/756
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1765
Číslo parcely: 914
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1765
Výmera: 191
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/72
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1769
Číslo parcely: 920
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1769
Výmera: 2815
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
47/6048
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1769
Číslo parcely: 953
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1769
Výmera: 951
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Deň vydania: 01.03.2017
Výmera: 951
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
47/6048
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

170 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

171 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

172 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

173 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

5,75

2,27

2,28

1,00

1

1

1

1

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1769
Číslo parcely: 6976
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1769
Výmera: 6164
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
47/6048
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1769
Číslo parcely: 6984
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1769
Výmera: 2430
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
47/6048
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1771
Číslo parcely: 923
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1771
Výmera: 1222
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
47/3024
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1771
Číslo parcely: 938
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1771
Výmera: 536
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
47/3024
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:
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174 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

175 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

176 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

177 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

178 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

Konkurzy a reštrukturalizácie

7,57

1,13

0,33

0,19

0,22

1

1

1

1

1

Deň vydania: 01.03.2017

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1771
Číslo parcely: 941
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1771
Výmera: 4059
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
47/3024
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1771
Číslo parcely: 949
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1771
Výmera: 607
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
47/3024
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1771
Číslo parcely: 969
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1771
Výmera: 175
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
47/3024
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1771
Číslo parcely: 973
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
1771 pôda
Výmera: 100
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
47/3024
Druh nehnuteľnosti:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1771
Číslo parcely: 978
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1771
Výmera: 119
Obec:
Štát: SVK
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Deň vydania: 01.03.2017
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
47/3024
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

179 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

180 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

181 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

182 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

0,47

0,55

0,43

0,54

1

1

1

1

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1771
Číslo parcely: 1006
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Trvalé
trávne porasty
1771
Výmera: 254
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
47/3024
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1771
Číslo parcely: 6880
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1771
Výmera: 297
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
47/3024
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1771
Číslo parcely: 6889
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1771
Výmera: 233
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
47/3024
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1771
Číslo parcely: 6898
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1771
Výmera: 290
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
47/3024
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Termín dražby:
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183 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

184 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

185 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

186 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

187 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

Konkurzy a reštrukturalizácie

0,50

0,10

1,72

1,34

0,68

1

1

1

1

1

Deň vydania: 01.03.2017

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1771
Číslo parcely: 6913
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1771
Výmera: 266
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
47/3024
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1771
Číslo parcely: 6917
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1771
Výmera: 49
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
47/3024
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1771
Číslo parcely: 6918
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1771
Výmera: 921
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
47/3024
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1771
Číslo parcely: 6931
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1771
Výmera: 719
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
47/3024
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1771
Číslo parcely: 6940
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1771
Výmera: 366
Obec:
Štát: SVK
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Deň vydania: 01.03.2017
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
47/3024
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

188 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

189 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

190 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

191 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

0,74

1,26

0,99

1,92

1

1

1

1

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1771
Číslo parcely: 6944
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1771
Výmera: 398
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
47/3024
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1771
Číslo parcely: 6948
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1771
Výmera: 677
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
47/3024
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1771
Číslo parcely: 6950
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1771
Výmera: 533
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
47/3024
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1771
Číslo parcely: 6960
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1771
Výmera: 1028
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
47/3024
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Termín dražby:
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192 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

193 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

194 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

195 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

196 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

Konkurzy a reštrukturalizácie

0,12

1,87

3,11

0,59

0,45

1

1

1

1

1

Deň vydania: 01.03.2017

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1776
Číslo parcely: 956/1
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1776
Výmera: 59
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
11/672
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 1776
Číslo parcely: 956/2
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
1776
Výmera: 951
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
11/672
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 2670
Číslo parcely: 5248
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
2670
Výmera: 26873
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
5/5184
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 2672
Číslo parcely: 5250
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
2672
Výmera: 6513
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
11/14580
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 2679
Číslo parcely: 5257
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
2679
Výmera: 1462
Obec:
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Deň vydania: 01.03.2017
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
11/4320
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

197 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

198 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

199 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

200 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

0,31

0,26

15,82

23,56

1

1

1

1

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 2679
Číslo parcely: 5290
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
2679
Výmera: 1026
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
11/4320
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 2681
Číslo parcely: 5260
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
2681
Výmera: 2882
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
11/14580
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 2964
Číslo parcely: 6874/2
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
2964
Výmera: 43692
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
73/24192
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 2965
Číslo parcely: 6874/3
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
2965
Výmera: 65077
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
73/24192
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:
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201 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

202 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

203 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

204 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

205 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

Konkurzy a reštrukturalizácie

0,65

0,81

1,52

3,55

2,61

1

1

1

1

1

Deň vydania: 01.03.2017

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 2976
Číslo parcely: 7084
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
2976
Výmera: 243
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/45
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 2976
Číslo parcely: 7094
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
2976
Výmera: 302
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/45
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 2976
Číslo parcely: 7113
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
2976
Výmera: 570
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/45
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 2977
Číslo parcely: 7098/1
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
2977
Výmera: 5396
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
533/97200
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 2977
Číslo parcely: 7098/2
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
2977
Výmera: 3971
Obec:
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Deň vydania: 01.03.2017
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
533/97200
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

206 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

207 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

208 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

209 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

0,06

0,31

0,03

0,07

1

1

1

1

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 2977
Číslo parcely: 7098/4
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
2977
Výmera: 97
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
533/97200
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 2979
Číslo parcely: 7112
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
2979
Výmera: 937
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/360
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 2986
Číslo parcely: 7152/2
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
2986
Výmera: 784
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
2/6075
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 2988
Číslo parcely: 7157/1
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
2988
Výmera: 29503
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/48600
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:
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210 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

211 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

212 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

213 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

214 nehnuteľnosti Parcela registra "E"
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0,01

0,01

0,21

0,01

0,01

1

1

1

1

1

Deň vydania: 01.03.2017

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 2988
Číslo parcely: 7157/4
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
2988
Výmera: 3464
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/48600
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 2988
Číslo parcely: 7157/5
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
2988
Výmera: 766
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/48600
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 2989
Číslo parcely: 7157/3
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
2989
Výmera: 83377
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/48600
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 2999
Číslo parcely: 7229
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
2999
Výmera: 4658
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/48600
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 3147
Číslo parcely: 322/1
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Lesné
3147 pozemky
Výmera: 1165
Obec:

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

82

Obchodný vestník 42/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.03.2017
Obec:
Podiel na pozemku:
1/48600
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

215 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

216 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

217 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

218 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

66,77

1,99

0,03

0,02

1

1

1

1

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 3148
Číslo parcely: 533/2
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
3148
Výmera: 147234
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
653/172800
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 3152
Číslo parcely: 520
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
3152
Výmera: 4395
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
653/172800
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 3251
Číslo parcely: 7161
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
3251
pôda
Výmera: 727
Obec:
Štát: SVK
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 3253
Číslo parcely: 466
Druh pozemku: Orná
pôda
Výmera: 592
3253
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
2/6075
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Termín dražby:
Číslo LV: 3253
Číslo parcely: 488
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
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219 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

220 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

221 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

222 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

223 nehnuteľnosti Parcela registra "E"
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0,13

0,05

0,07

0,04

0,81

1

Zaradený

1

1

1

1

Deň vydania: 01.03.2017
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
3253
Výmera: 3290
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
2/6075
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 3253
Číslo parcely: 501
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
3253
Výmera: 1163
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
2/6075
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 3253
Číslo parcely: 508
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
3253 pôda
Výmera: 1671
Obec:
Podiel na pozemku:
2/6075
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 3253
Číslo parcely: 517
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
3253
Výmera: 1049
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
2/6075
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 3295
Číslo parcely: 5258
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
3295
Výmera: 2654
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
11/4320
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:
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226 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

227 nehnuteľnosti Parcela registra "E"

Nespotrebovaný preddavok
pohľadávka z na úhradu odmeny a
229
účtu
výdavkov predbežného
správcu

Konkurzy a reštrukturalizácie

0,28

0,01

663,88

1

1

1

Deň vydania: 01.03.2017

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 3431
Číslo parcely: 674
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
3431
Výmera: 210
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/90
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zaradený

Termín dražby:
Číslo LV: 3613
Číslo parcely: 7157/2
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Druh pozemku: Orná
pôda
3613
Výmera: 4003
Obec:
Štát: SVK
Podiel na pozemku:
1/48600
Druh nehnuteľnosti:
PSČ:

Zisťovanie

Zostatková suma:
Číslo bankového účtu:
SK20 1100 0000 0029
1465 6435
Názov banky: Tatra
banka, a. s.
Mena istiny: Euro

K004567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Robert Zachar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malookružná 191/45, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.1.1969
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/31/2014 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/31/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s. ako správca úpadcu Robert Zachar, bytom Malookružná 191/45, 971
01 Prievidza, nar. 13. januára 1969 týmto v zmysle §96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
oznamuje, že k dnešnému dňu zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť
konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov.
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.
Po zverejnení zámeru zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku, už nie je
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Po zverejnení zámeru zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku, už nie je
možné pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom
vestníku zámer rozvrh zostaviť.
V Trenčíne 24.2.2017

K004568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VALTSLOV s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1/1, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 096 329
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/43/2014 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/43/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., so sídlom kancelárie: Mierové nám. 37, 911 01 Trenčín, ako
správca úpadcu VALTSLOV s.r.o. so sídlom SNP 1/1, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 34 096 329, týmto v súlade so
záväzným pokynom zástupcu veriteľov vyhlasuje druhé opakované ponukové konanie na odpredaj nasledovného
majetku zaradeného do všeobecnej podstaty:
typ súpisovej
P.č. hodnoty
špecifikácia majetku
majetku
21

peňažná
pohľadávka

spoluvlastnícky deň
dôvod
podiel
zapísania zapísania

pohľadávka voči: Tecno srl, Via Damiano Chiesa 6, 21013
Gallarate, Taliansko, z titulu faktúry č. 201347, splatná dňa 1/1
25.10.2013 vo výške 2 500 Eur (neuhradená výška 500 Eur)

12.04.2015

majetok
úpadcu
podliehajúci
konkurzu

súpisová
hodnota
majetku v
EUR
500,00

K predmetnej pohľadávke bol vydaný Európsky platobný rozkaz dňa 5.8.2016, doručený dňa 28.8.2016, ktorý
je vykonateľný v súlade s článkom 18 nariadenia (ES) č. 1896/2006.
Podmienky účasti na druhom opakovanom ponukovom konaní:
1. Záujemcovia môžu zasielať svoje ponuky do 15 dní odo dňa zverejnenia druhého opakovaného
ponukového konania v obchodnom vestníku vo forme poštovej zásielky alebo osobne v zalepenej obálke s
výrazným označením "konkurz Valtslov pohľadávka - neotvárať" na adresu: BANKRUPTCY LIQUIDATION
k.s., Mierové nám. 37, 911 01 Trenčín.
2. Záujemcom budú poskytnuté všetky informácie k ponúkanému majetku, ktoré sú správcovi známe.
3. Jediným kritériom pre určenie víťaznej ponuky bude najvyššia ponúknutá cena.
4. Na ponuky, ktoré budú správcovi predložené po lehote, alebo nebudú spĺňať podmienky ponukového
konania sa nebude prihliadať.
5. V prípade, ak úspešný záujemca neuzavrie so správcom zmluvu o prevode pohľadávok bude ako víťazná
ponuka vyhodnotená ponuka nasledujúca v poradí.
6. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v lehote do 5
kalendárnych dní, o čom vyhotoví správca úradný záznam/zápisnicu.
7. Víťazná ponuka bude podliehať schváleniu zástupcom veriteľom, pričom správca predloží zástupcovi
veriteľov súhrnný prehľad o všetkých prijatých ponukách. Po schválení víťaznej ponuky uzavrie správca
s víťazom ponukového konania zmluvu.
Bližšie informácie k ponukovému konaniu a predmetu ponukového konania môžu záujemcovia získať na tel. č. 0949
62 44 75, email: blspravca@gmail.com alebo priamo v kancelárii správcu.
V Trenčíne 24.2.2017
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K004569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Harvan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 103/37, 022 04 Cadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3K/24/2016/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/24/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
Číslo

1

Súpisová
Tretia Spoluvlastnícky Číslo
hodnota Množstvo Stav
Detaily
osoba podiel úpadcu LV
(EUR)
Číslo parcely na
ktorej stavba
stojí: 3330
Číslo bytu: 4
Číslo LV: 5404
Poschodie: 2
Byt č. 4, 2. p., vchod A, adresa Okružná A,
Vchod: A
Čadca, v bytovom/obytnom dome súp. číslo 103,
Súpisné číslo:
postavenom na pozemku parc. č. 3330, podiel
103/37
na spoločných častiach a spoločných
Obec: Čadca
zariadeniach domu súp. č. 103 a spoluvlastnícky
Ulica: Okružná
podiel k pozemkom Parcely registra "C" parc. č.
Štát: SVK
nehnuteľnosti 3330, druh pozemku: zastavané plochy a
40000,00 1
1/1
5404
Podiel na
nádvoria o výmere 854 m2 o veľkosti
spoločných
8361/269246, zapísané na LV č. 5404, vedenom
častiach a
Okresným úradom Čadca, vo výlučnom
zariadeniach:
vlastníctve: Vladimír Harvan, r. Harvan, r. č.:
8361/269246
XXXXXX/XXXX, trvale bytom: Okružná 103/37,
Podiel na
022 01 Čadca.
pozemku:
8361/269246
Druh
nehnuteľnosti:
Byty
PSČ: 02201
Hlavná
kategória

Názov

K004570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Masri Katarína, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 12/18, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Schwartzová PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/63/2016 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/63/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: nespotrebovaný preddavok zložený na účet súdu
Súpisová hodnota majetku: 1 659,70 EUR

Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: zrážky zo mzdy za mesiac december 2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku: 297,06 EUR

Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: zmluva o investičnom životnom poistení AURUM PLUS č. 4100696197 uzatvorenú
v poisťovni Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Súpisová hodnota majetku: 3 093,15 EUR

Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: zmluva o investičnom životnom poistení NN Smart Bonus č. 71400436 uzatvorenú
v poisťovni NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
Súpisová hodnota majetku: suma podľa oznámenia poisťovne o výške odkupnej hodnoty (bude doplnené)

Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: zmluva o kapitálovom životnom poistení č. 2681002325 uzatvorenú v poisťovni UNIQUA
poisťovňa, a.s., Lazarecká 15, 820 07 Bratislava
Súpisová hodnota majetku: suma podľa oznámenia poisťovne o výške odkupnej hodnoty (bude doplnené)

K004571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VAE CONTROLS Prievidza, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 13, 972 01 Bojnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 632 343
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/52/2015 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/52/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie na predaj časti podniku úpadcu
Na základe záväzného pokynu udeleného príslušným orgánom v konkurze správca úpadcu VAE CONTROLS
Prievidza, s. r. o. so sídlom: A. Hlinku 13, 972 01 Bojnice, IČO: 31 632 343, zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vl.č. 32047/R (ďalej len „úpadca“) vyhlasuje 4. kolo verejného ponukového
konania na predaj časti podniku úpadcu.
Predmetom predaja sú veci, práva a iné majetkové hodnoty patriace úpadcovi a slúžiace úpadcovi na
prevádzkovanie jeho podniku, alebo ktoré vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť, a ktoré sú presne
uvedené v Podmienkach predaja (ďalej len „Podmienky predaja“) dostupných v kancelárií správcu. Jednotlivé
zložky majetku časti podniku úpadcu, ktoré sú predmetom predaja boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
231/2015 zo dňa 02.12.2015.
Podmienky verejného ponukového konania:
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1. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 30 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky doručené
po tomto termíne sa nebude prihliadať.
2. Ponúkaná kúpna cena je minimálne 40.000 € (oslobodené od DPH)
3. Záujemcovia sú povinní zložiť v prospech účtu úpadcu IBAN: SK38 1100 0000 0026 2105 0982, vedený v Tatra
Banke, a. s., zábezpeku vo výške najmenej 10.000 €. Zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr
posledný deň lehoty na podávanie záväzných ponúk.
4. Podrobnosti o podmienkach verejného ponukového konania sú obsiahnuté v Podmienkach predaja, ktoré si
záujemcovia môžu vyzdvihnúť v pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od 09:00 – 12:00 a od 13:00
– 16:00 hod. na adrese kancelárie správcu Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, resp. požiadať o ich zaslanie
elektronicky.
Bližšie informácie o predaji časti podniku si môžu záujemcovia vyžiadať telefonicky na tel. čísle: +421 910 960 479,
alebo e-mailovým podaním na adrese skodova@restrukturalizacia.net.
5. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na formulári podľa vzoru uvedeného v Podmienkach predaja
spolu s prílohami, ktoré sú uvedené v Podmienkach predaja na adresu kancelárie správcu JUDr. Ing. Veronika
Škodová PhD., Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, v zalepenej obálke opatrenej nápisom
„KONKURZ 38K/52/2015 – 4. KOLO VPK ČASŤ PODNIKU – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“.
6. Otváranie obálok sa uskutoční do 5 dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk. Ihneď po otvorení
obálok v zmysle predchádzajúcej vety správca vykoná vyhodnotenie ponúk za prítomnosti predsedu veriteľského
výboru. Ako víťazná bude vyhodnotená ponuka záujemcu s najvyššou ponúkanou cenou, ktorá bude zároveň spĺňať
všetky podmienky ponukového konania.
7. Záväzné ponuky podané v rozpore s Podmienkami predaja budú vylúčené z verejného ponukového konania.
8. Správca si vyhradzuje právo so súhlasom príslušného orgánu všetky predložené ponuky spôsobom uvedeným
v Podmienkach predaja odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu. Správca je oprávnený
uzatvoriť zmluvu o predaji časti podniku iba s predchádzajúcim písomným súhlasom zabezpečeného veriteľa.
JUDr. Ing. Veronika Škodová PhD.
Správca úpadcu VAE CONTROLS Prievidza, s. r. o.

K004572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Lejko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Puškáreň 434, 034 95 Likavka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.4.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Olekšák
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/20/2016/S1472
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
1K/20/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
JUDr. Marek Olekšák, správca úpadcu Dávid Lejko, nar. 08.04.1986, bytom: Puškáreň 434, 034 95 Likavka, týmto
oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
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oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka prihlásená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ: TELERVIS PLUS a.s., sídlo: Staré Grunty 7, 841 04 Bratislava, IČO: 35 717 769
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 565 EUR
V Žiline, dňa 24.02.2017
JUDr. Marek Olekšák, správca

K004573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTOMAX s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 573 681
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/36/2015 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/36/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Martina Poláčková, správca úpadcu AUTOMAX s. r. o., Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica,
IČO: 31 573 681 oznamuje doručenie prihlášky nezabezpečenej pohľadávky veriteľa Mesto Dubnica nad Váhom,
Bratislavská 434/9, Dubnica nad Váhom, IČO: 00 317 209 v sume 174,20 € a v súlade s § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií zapísanie do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Martina Poláčková, správca

K004574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZYGON, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 50, 056 01 Gelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 701 602
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Prividi, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 25, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S1204
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/37/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Dagmar Prividi, PhD. - správca konkurznej podstaty úpadcu ZYGON, s. r. o. IČO: 36 701 602 so sídlom
Slovenská 50, 056 01 Gelnica, týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že do
správcovského spisu sp. zn. 30K/37/2016 je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Hlavná 25, 040 01
Košice v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 do 16:00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu si možno vopred dohodnúť na tel. č.: 0557288367 - 8 alebo emailom:
dagmar.prividi@centrum.sk.

V Košiciach, 24.2.2017
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Ing. Dagmar Prividi, PhD. - správca

K004575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Futáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 579/105, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2K 24/2016-S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 24/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Spisová značka súdneho spisu:

2K/24/2016

Spisová značka správcovského spisu:

2K/24/2016 S1241

Meno a priezvisko úpadcu:

Erika Futáková, nar. 11.08.1975, bytom SNP 579/105, 965 01 Žiar
nad Hronom

Miesto konania:

Zasadacia miestnosť v kancelárii správcu JUDr. Mário Keleti,
Hlavná 36, Hnúšťa

Termín konania:

24.02.2017

Začiatok schôdze:

09:00 hod.

V konkurznej veci úpadcu:

Erika Futáková, nar. 11.08.1975, bytom SNP 579/105, 965 01 Žiar
nad Hronom

Na začiatku schôdze boli prítomní:
1. Správca konkurznej podstaty:

JUDr. Mário Keleti

2. Veritelia:

JUDr. Richard Hulín, nar. 20.11.1973, bytom Hurbanova
1582/20, 911 01 Trenčín
s počtom hlasov 87878

Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Záver
Pred začatím schôdze správca konštatuje, že mal telefonický rozhovor s veriteľom JUDr. Richardom Hulínom, ktorý
požiadal o zvolanie schôdze s tým, že kvôli dopravnej situácii nie je v jeho možnostiach dostaviť sa na plánovaný
začiatok schôdze o 08.00 hod. a požiadal, aby prítomní veritelia a správca počkali so začiatkom schôdze do jeho
príchodu.
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ad. 1) Vzhľadom k tomu, že v zmysle § 35 ods. 3 zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii je
schôdza uznášania schopná ak je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi hlasovať správcu schôdzu
veriteľov otvoril.
Schôdze sa zúčastnil veriteľ JUDr. Richard Hulín.
Správca otvoril schôdzu a privítal prítomného veriteľa, ktorého oboznámil s predmetom schôdze.
ad. 2) Na to prítomný veriteľ JUDr. Richard Hulín navrhol, aby za zástupcu veriteľov bol zvolený JUDr. Richard
Hulín, nar. 20.11.1973, bytom Hurbanova 1582/20, 911 01 Trenčín.
Na to bolo pristúpené k hlasovaniu :
- za zvolenie zástupcu veriteľov bolo 87878 hlasov,
- proti nebol žiaden hlas a hlasovania sa nikto nezdržal.
Schôdza veriteľov prijala nasledovné uznesenie:
Za zástupcu veriteľov je zvolený JUDr. Richard Hulín, nar. 20.11.1973, bytom Hurbanova 1582/20, 911 01 Trenčín.
ad. 3) Po zvolení zástupcu veriteľov správca schôdzu ukončil o 9,30 hod.
V Hnúšti, dňa 24.02.2017
JUDr. Mário Keleti
správca

K004576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Futáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 579/105, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2K24/2016-S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 24/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Spisová značka súdneho spisu:

2K/24/2016

Spisová značka správcovského spisu:

2K/24/2016 S1241

Meno a priezvisko úpadcu:

Erika Futáková, nar. 11.08.1975, bytom SNP 579/105, 965 01 Žiar
nad Hronom

Miesto konania:

Zasadacia miestnosť v kancelárii správcu JUDr. Mário Keleti,
Hlavná 36, Hnúšťa

Termín konania:

24.02.2017

Začiatok schôdze:

09:45 hod.
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Erika Futáková, nar. 11.08.1975, bytom SNP 579/105, 965 01 Žiar
nad Hronom

Na začiatku schôdze boli prítomní:
1. Správca konkurznej podstaty:

JUDr. Mário Keleti

2. Zástupca veriteľov:

JUDr. Richard Hulín, nar. 20.11.1973, bytom Hurbanova 1582/20, 911 01
Trenčín, s počtom hlasov 87878

Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Uloženie pokynov správcovi
3. Záver
ad. 1) V rámci otvorenia bol oboznámený program schôdze.
ad. 2) Prítomný zástupca veriteľov uložil správcovi zabezpečiť, aby po úhrade vydraženej sumy – podania bol, čo
najskôr vykonaný zápis a pripravený rozvrh a zverejnený zoznam pohľadávok proti podstate a zámer zostaviť
rozvrh.
K informácii, že na osobný automobil nie je osvedčenie o evidencii, ukladá správcovi zistiť možnosť zadováženia
nového osvedčenia o evidencii a náklady na zadováženie, s tým, že sa následne zváži možnosť vyradenia
z konkurznej podstaty.
ad. 3) Po zvolení zástupcu veriteľov správca schôdzu ukončil o 10.15 hod.
V Hnúšti, dňa 24.02.2017
JUDr. Mário Keleti

JUDr. Richard Hulín

správca

zástupca veriteľov

K004577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZYGON, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 50, 056 01 Gelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 701 602
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Prividi, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 25, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S1204
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/37/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája
2000 o konkurznom konaní.
Invitation to submit a claim for a foreign creditor according to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000 of
Spisová značka súdneho spisu: 30K/37/2016
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30K/37/2016 - S1204
Sídlo správcu: Ing. Dagmar Prividi, PhD. , Hlavná 25, 040 01 Košice

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
Invitation to submit a claim for a foreign creditor according to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000 of29th May
2000 on insolvency proceedings
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca : ZYGON, s. r. o., Slovenská 50,
05601 Gelnica, IČO: 36 701 602 (ďalej len„Úpadca“) oznamujem, že na majetok Úpadcu bol Uznesením Okresného
súdu Košice I., sp. zn. 30K/37/2016 zo dňa 06.02.2017 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 29/2017 zo dňa
10.2.2017 vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bol ustanovený:Ing. Dagmar Prividi, PhD. , Hlavná 25, 040 01
Košice (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the
ZYGON, s. r. o., Slovenská 50, 05601 Gelnica, IČO: 36 701 602, SlovakRepublic, Resolution of the District court
Gelnica.
dated 06.02.2017, file no. 30K/37/2016, published in the Commercial Bulletin no. 29/2017 dated 10.02.2017 the
bankruptcy has been proclaimed over the Company and: Ing. Dagmar Prividi, PhD. , Hlavná 25, 040 01 Košice,
Slovak Republic has been appointed as the bankruptcy trustee (the „Trustee“).
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 Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision is considered the day
following the day of the publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin. 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 has not character of a claim against the property shall be submitted 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 and must be delivered to the Trustee within the
basic registration period, i.e. within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart the creditor shall
deliver 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.
3ZKR).
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 the proportional
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to the proportional
satisfaction of the creditor shall not be affected; a creditor can be satisfied only from the gains included in the
schedule from the general property, whose aim to draft such schedule was published in the Commercial Bulletin
after the delivery of the application to the Trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the Trustee in the Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.4 ZKR).
If a claim is secured by a security right, also the security right must be duly and timely submitted in the form of an
application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy,
otherwise it will cease to exist(§ 28 sec. 4 BRA).
Obchodný vestník 29/2017 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 10.2.2017
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
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his secured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy procedure, however, he has the right against the affected property for
extradition of what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be submitted
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 have at least 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 company, c) legal
title for a claim, d) order (type) of a claim for the purpose of its satisfaction, 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).
The claim shall contain the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if the claim is part of its accountancy, in which extent, or possible
reasons, why the claim is not part of 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).
A creditor that does not have the residence or seat or branch in the Slovak Republic, is obliged to appoint its
representative with the residence or seat in the Slovak Republic for delivering a mail and to announce the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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representative with the residence or seat in the Slovak Republic for delivering a mail and to announce the
appointment of the representative to the Trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits, without any delay and 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 any 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 respective
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 submitted and which shall be submitted by the 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.
Obchodný vestník 29/2017 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 10.2.2017
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
Obchodný vestník 29/2017 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 10.2.2017
This notice refers to the creditors that have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

V Košiciach, 24.2.2017
In Košice, on 24.2.2017

Ing. Dagmar Prividi, PhD. - správca / bankruptcy trustee /

K004578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kochan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolonáda 4833/20, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1974
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4K 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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 22.02.2017, t.j. po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená prihláška zabezpečenej
pohľadávky veriteľa Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava, IČO: 31 749 542,
Výška celkovej prihlásenej sumy pohľadávky vrátane príslušenstva je 13.877,35 €
Prihlášku správca zapísal do zoznamu pohľadávok dňa 22.02.2017 pod poradovým číslom 9.
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.

K004579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Szeder
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká cesta 354/10, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/4/2017 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/4/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kedy a kde možno nahliadnuť do spisu
Správca konkurznej podstaty úpadcu oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese Mariánska 6, 949 01 Nitra, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09,00 -12,00 hod. a od
13,00-16,00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu je možné podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo
telefonicky na čísle 0908 682 180 prípadne e-mailom:s.budnikova@azet.sk

K004580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Szeder
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká cesta 354/10, 9941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/4/2017 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/4/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Mária Budniková, sídlo kancelárie Mariánska 6, 949 01 Nitra, správca úpadcu Lukáš Szeder, nar.05.02.1987,
bytom Novozámocká 354/10, 941 10 Tvrdošovce sp.zn. 31K/4/2017 zmysle § 32 ods. 7 zák. č.7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení / ďalej len ZKR/ zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý
môžu veritelia skladať kauciu na popretie pohľadávky. Účet je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., pobočka Nitra,
číslo účtu je: IBAN SK 6909000000005111822616
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle § 32 ods.7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive,
b/ na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia vo výške 350,- Eur. Kauciu je možné zložiť len do uplynutia lehoty
na popretie pohľadávky, pričom pre každú popretú pohľadávku, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatná kaucia. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktorú môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

K004581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Szeder
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká cesta 354/10, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/4/2017 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/4/2017
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 úpadcu: (ďalej len
„Úpadca“)-Lukáš Szeder, nar.05.02.1987, bytom Novozámocká cesta 354/10, 941 10 Tvrdošovce, Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 24.02.2017 číslo 31K/4/2017 bol vyhlásený konkurz
úpadcu.
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 Nitra No. 31K/4/2017 dated 24th of Februar 2017
bankruptcy procedure was declared on the Debtor –Lukáš Szeder, nar.05.02.1987, bytom Novozámocká cesta
354/10 941 10 Tvrdošovce.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 39/2017 dňa 24.02.2017. Dňom
25.02.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Nitra I was published in Commercial Bulletin no. 39/2017 on 24th of Februar
2017. Bankruptcy was declared on 25th of Februar 2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Nitra, Štúrova 9, 949
68 Nitra, Slovenská republika k číslu konania 31K/4/2017 a v jednom rovnopise správcovi na adresu Ing. Mária
Budniková, správca konkurznej podstaty, Mariánska 6, 949 01 Nitra, 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, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s
rozdelením na istinu 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 (herein after only „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 Nitra ( District Court Nitra ), Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovak
Republic, to the No. 31K/4/2017 and in one originals to the bankruptcy trustee to the address Ing. Mária Budniková,
správca konkurznej podstaty, Mariánska6, 949 01 Nitra, 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 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 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.

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

V Nitre, dňa 27.02.2017

Ing. Mária Budniková, správca konkurznej podstaty úpadcu

K004582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Jablonovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eduarda Nécseya 3166/1, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2016 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/19/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vec:

Zápisnica z 1. schôdze veriteľov

Miesto:

Jilemnického 30, 036 01 Martin

Dátum a čas:

24.2.2017 o 10:00 hod.

Predsedajúci:

JUDr. Marína Gallová, konkurzná správkyňa Úpadcu Jozef Jablonovský

Dňa 12.1.2017 bol v Obchodnom vestníku OV č. 8/2017, pod značkou K000665 zverejnený oznam, že prvá
schôdza veriteľov Úpadcu: Jozef Jablonovský, nar. 21.1.1983, bytom Eduarda Nécseya 3166/1, 010 01 Žilina (ďalej
len „Úpadca“) sa uskutoční dňa 24.2.2017 o 10:00 hod. v sídle správcu na Jilemnického 30, 036 01 Martin.

V tomto ozname bol zverejnený aj program schôdze:

1. Úvod
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Voľba zástupcu veriteľov v zmysle § - u 37 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § - u 107 ods. 2 ZKR
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § - u 36 ods. 1 ZKR
5. Záver

V súlade so zverejneným programom bola vedená 1. schôdza veriteľov Úpadcu.

Ad 1)
V súlade s ust. § - u 35 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii predsedala schôdzi konkurzná
správkyňa Úpadcu JUDr. Marína Gallová (ďalej len „správkyňa“). Správkyňa otvorila schôdzu o 10.00 h., pričom
konštatovala, že nakoľko sa na schôdzi veriteľov nezúčastnil ani jeden veriteľ oprávnený na schôdzi hlasovať a
ktorého pohľadávky boli zistené čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti 1. schôdza veriteľov Úpadcu nie je
uznášaniaschopná.

Prítomní veritelia:
·

nikto sa nezúčastnil

Vzhľadom na neuznášania schopnosť 1. schôdze veriteľov sa neuskutočnila voľba zástupcu veriteľov a ani sa
nerozhodovalo o výmene správcu podľa § - u 36 ods. 1 ZKR.

Správkyňa konkurznej podstaty ukončila 1. schôdzu veriteľov o 10.10hod.

V Martine, dňa 24.2.2017

JUDr. Marína Gallová, konkurzná správkyňa

K004583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Lucia Čižmáriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oslobodenia 37/52, 010 04 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Veréb
Sídlo správcu:
Mudroňova 43, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K/8/2016 S1342
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/8/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Hnuteľné veci
Finančná hotovosť vedená na účtoch UniCredit bank, a.s., podľa č. účtov ku dňu 8.12.2016:
1/ SK7411110000006776557006

suma 2759,55 € ,

2/ SK5211110000006776557014

suma 17,19 €

K004584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Adriana Schwendtová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podháj 4363/98, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/36/2012 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/36/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku

5. iná majetková hodnota
Dôvod zapísania
Právny dôvod
Celková suma
Súpisová hodnota
Deň zapísania

Nespochybniteľné vlastnícke právo úpadcu
Zrážka zo mzdy 10/2012, 1-12/2014, 4-12/2015, 1-12/2016, 1/2017
493,28 €
493,28 €
23.02.2017

V Banskej Bystrici, 23.02.2017
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M.
správca

K004585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Bojsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulipánová 5, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/41/2016 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/41/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, úpadcu: Silvia Bojsová, nar. 01.03.1973, Tulipánová 5, 071 01
Michalovce v zmysle § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a
doplnkov ( ďalej len ZKR ) zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre
popretie pohľadávky. Účet je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IBAN: SK56 0900 0000 0004 8084 6813

BIC: GIBA SK BX

V zmysle § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné ak

a. bolo podané na predpísanom tlačive a

a. 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.

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K004586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozefína Brósková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bezručova 29, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
Sídlo správcu:
Rázusova 111/19, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2K/8/2015 S816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/8/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote § 28 ods. 3 Zákona o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej iba ZKR).

Oznamujem, že po uplynutí zákonnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok boli do konkurzného konania vyššie
uvedenej značky prihlásené pohľadávky veriteľov :

·

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436 v sumách:
1./

0,05 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 01.03.2017

1,84 €

3./ 233,07 €

Zapísané pod č. 7 zoznamu pohľadávok ako nezabezpečené.

·

EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 6 61 84 v sumách:
1./ 3.230,50 €
2./ 2.858,32 €
3./

133,62 €

4./

360,34 €

Zapísané pod č. 8 zoznamu pohľadávok ako nezabezpečené.

Veritelia nemôžu vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenými pohľadávkami (§ 28
ods. 3 ZKR).
Ak ide o oneskorene prihlásené pohľadávky, pohľadávky možno v zmysle ust. § 32 ods. 3 písm. b) ZKR
poprieť v lehote 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávok do zoznamu pohľadávok v Obchodnom registri.

JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
správca

K004587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Šimovčiak "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ploštín 233, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1982
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/5/2013 S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/5/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Dlžník: STOP – CAR, s.r.o., so sídlom Železničná 3, 034 01 Ružomberok, IČO: 45 531 544
Právny dôvod vzniku pohľadávky: pokuta vo výške 100,- € za neposkytnutie požadovanej súčinnosti správcovi,
uložená uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 08.08.2013, č.k.: 2K 5/2013 – 80, ktoré sa stalo právoplatným
dňa 15.10.2013 a vykonateľným dňa 19.10.2013
Súpisová hodnota majetku: 100 €
deň zapísania majetku do súpisu: 16.10.2013
dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

V Žiline, dňa 24.02.2017
KP recovery, k.s., správca

K004588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Šproch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ťačevská 602/6, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1961
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/5/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/5/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca úpadcu Alexander Šproch v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 ZKR dopĺňa súpis majetku úpadcu
patriaceho do všeobecnej podstaty:
Iná majetková hodnota:

Popis

Súpisová hodnota

Podstata

Finančná hotovosť

1.236,12 EUR

všeobecná

SKP, k.s., správca úpadcu Alexander Šproch
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K004589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Vanyó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. d. 78, 951 26 Šurianky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: S 1485 31K/3/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/3/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota: Popis inej majetkovej hodnoty Registrácia Súpisová hodnota majetku Mzda
úpadcu za mesiac 01/2017 OTTO SERVICE GmbH., so sídlom Ziegelstrasse 23, 33829 Borgholzhausen,
Nemecká spolková republika 518,- Euro Mzda úpadcu za mesiac 02/2017 OTTO SERVICE GmbH., so
sídlom Ziegelstrasse 23, 33829 Borgholzhausen, Nemecká spolková republika 518,- Euro
K004590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Otgontamir Srbecká
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Macov 95, 930 32 Blatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1967
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23K/20/2016 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/20/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku:

č. 10: Iná majetková hodnota vo výške 579,82 EUR predstavujúca najvyššiu prípustnú časť zo mzdy úpadcu Ing.
Otgontamir Srbecká za December 2016 podliehajúcu konkurzu od zamestnávateľa Ústredný kontrolný a skúšobný
ústav poľnohospodársky v Bratislave, Matúškova 21, 833 16 Bratislava. Deň zápisu: 05.01.2017.

č. 11: Iná majetková hodnota vo výške 382,50 EUR predstavujúca najvyššiu prípustnú časť zo mzdy úpadcu Ing.
Otgontamir Srbecká za Január 2017 podliehajúcu konkurzu od zamestnávateľa Ústredný kontrolný a skúšobný
ústav poľnohospodársky v Bratislave, Matúškova 21, 833 16 Bratislava. Deň zápisu: 09.02.2017.

ADVO INSOLVENCY, k.s.

K004591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Ružička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komársky rad 806, 930 25 Vrakúň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1980
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: s1359 25K/34/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
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

106

Obchodný vestník 42/2017
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.03.2017

25K/34/2014
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca úpadcu Pavol Ružička v súlade s § 76 ods. 3 ZKR zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty:

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

Súpisová hodnota v €
663,88 €

Podstata
všeobecná

SKP, k.s., správca

K004592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Mikula "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Morovnianska cesta 1731 / 35, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1984
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/13/2016 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/13/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
LICITOR recovery, k. s., so sídlom kancelárie: Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica, správca úpadcu:
František Mikula, nar. 02.06.1984, bytom Morovnianska cesta 1731/35, Handlová, oznamuje, že po základnej
prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 24.02.2017 doručená do kancelárie správcu prihláška
pohľadávky veriteľa Eva Slieziková, nar. 21.10.1958, bytom: Okružná 32/1, 972 51 Handlová, pod por.č. 1, s
celkovou sumou vo výške 1.000,- EUR.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 Zákona o konkurze a
reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.
LICITOR recovery, k.s.
Správca

K004593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dareq s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 635 177
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/63/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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

107

Obchodný vestník 42/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Druh podania:

Deň vydania: 01.03.2017

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľov doručené po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa Wüstenrot poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 17, 825 22 Bratislava, IČO:
31 383 408, prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečenej pohľadávky por. č. 1 zapísaná do
zoznamu pohľadávok pod por. č. 226: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 216,13 Eur;
2. pohľadávka veriteľa Peter Plvan, bytom Americká 2, 831 02 Bratislava, prihlásená súhrnnou prihláškou
nezabezpečených pohľadávok por. č. 1 zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por. č. 227: pohľadávka
č. 1 v celkovej výške 7.936,- Eur.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K004594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Král
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karola Salvu 5 / 1985, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 527 856
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 5K/23/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/23/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Král, nar. 16.07.1956, bytom Karola Salvu 1985/5,
034 01 Ružomberok, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Král, s miestom podnikania: Karola Salvu 1985/5,
034 01 Ružomberok, IČO: 30527856, týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 18.04.2017
o 10.00 hod. (prezentácia od 09.45 h do 10.00 h) v kancelárii správcu na adrese:

Prvá arbitrážna k.s.,
Horné Rakovce 1447,
039 01 Turčianske Teplice

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra, zástupcovia
veriteľov predložia splnomocnenie (poverenie na zastupovanie) a doklad totožnosti.

Program
1.
2.
Správa

o

činnosti

Otvorenie
správcu

a

stave

konkurzného
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§
36

konania
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veriteľov

Prvá arbitrážna k.s.,
správca úpadcu

K004595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Mitošinka "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opavská 619/2, 034 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K18/2016S1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K18/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

1) Zabezpečený veriteľ: Tatra banka a. s., Hodžovo námestie 3, Bratislava, IČO: 00 686 930
2) Zabezpečená suma: 35 026,00 Eur
3) Zistená pohľadávka veriteľa číslo: 2/1/T1
3) Plnenie 35 026,00 Eur, suma rovnajúca sa prihlásenej zabezpečenej pohľadávky úpadcu zabezpečeného
veriteľa treťou osobou, záložným veriteľom Eva Marešová, bytom Karola Kmeťku 3150/1, Žilina na základe výzvy
správcu pred spísaním majetku do súpisu zo dňa 06. 02. 2017. Pripísaním sumy 35 026,00 Eur na účet správy
podstaty zabezpečovacie právo zaniklo dňom 17. 02. 2017.
V Martine dňa 24. 02. 2017

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K004596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Andok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Plachtince 133, 991 24 Horné Plachtince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/2/2016 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/2/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V súlade s ust. § 76 zák.č. 7/2005 Z. z. správca týmto zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty majetku
úpadcu:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IX. PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová
hodnota v Eur

Por.č. Popis
35.
36.
37.
38.

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA - Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť
121,67
postihnutá exekúciou podľa ust. § 72 ods. 2 zák.č. 7/2005 Z. z. za mesiac november 2016
PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA - Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť
175,33
postihnutá exekúciou podľa ust. § 72 ods. 2 zák.č. 7/2005 Z. z. za mesiac december 2016
PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA – bankové poplatky z 31.12.2016 (opravné účtovanie)
5,49
PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA - Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť
291,33
postihnutá exekúciou podľa ust. § 72 ods. 2 zák.č. 7/2005 Z. z. za mesiac január 2017

Deň
zapísania

Poznámka

19.12.2016
02.02.2017
14.02.2017
24.02.2017

Súpis doplnený ku dňu 24.02.2017
JUDr. Lucia Fabriciusová, správca

K004597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Výbošťok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 185/1, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1977
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4K 75/2016 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 75/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNAM SPRÁVCU KONKURZNEJ PODSTATY
(§ 32 ods. 7 písm. b) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii)
Dňa 25. 02. 2017 uplynula základná lehota na prihlasovanie pohľadávok veriteľov správcovi konkurznej podstaty a
príslušnému súdu, súčasne podľa § 32 ods. 3 ZoKR začala plynúť 30 dňová lehota na popretie pohľadávky (t.j. do
27. 03. 2017) písomným podaním u správcu na prepísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky,
poradia, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva.
Podľa § 32 ods. 7 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.
Vzhľadom k vyššie uvedenému oznamujeme veriteľom bankový účet zriadený pre konkurzné konanie, IBAN:
SK2209000000005115205367 vedený v SLSP, a.s., na ktorý možno zložiť uvedenú kauciu.
RESKON, k.s. - SKP

K004598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Jurišová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Donnerova 717/29, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1969
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/9/2015 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/9/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh na Konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty (upravený)
Úpadca Anna Jurišová, nar. 17.9.1969
Sp. zn.: 4K/9/2015
Sp. zn. správcu: 4K/9/2015 S1224
V zmysle § 101 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a na základe uznesenia OS BA I predkladám
upravený návrh konečného rozvrhu výťažku so speňaženého majetku zo všeobecnej podstaty na uspokojenie
nezabezpečených veriteľov Úpadcu Anna Jurišová, nar. 17.9.1969.
Čl. 1 Prihlásené pohľadávky
Prihlásené pohľadávky boli zistené a uznané piatim veriteľom a sú uvedené v zozname pohľadávok pod poradovými
číslami 1 až 17 v nasledovnom rozsahu:
Veriteľ

IČO

1

Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.

2

Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.

3

Suma pohľadávky v €
Prihlásená

Zistená, uznaná

00151700

201,67

201,67

00151700

104,33

104,33

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

35724803

1.248,97

1.248,97

4

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

35724803

1.123,48

1.123,48

5

Hlavné mesto SR Bratislava

00603481

12,09

12,09

6

Pohotovosť, s.r.o

35807598

400,22

0,00

7

Prima banka Slovensko a.s.
(zostatok z oddelenej podstaty)

31575951

18.358,47

18.358,47

8

Prima banka Slovensko a.s.

31575951

20.526,43

20.526,43

9

Prima banka Slovensko a.s.

31575951

565,60

565,60

10

PROFI CREDIT

35792752

952,96

0,00

11

Správcovské bratislavské družstvo

3580343

1.123,31

1.123,31

12

Správcovské bratislavské družstvo

3580343

1.811,63

1.811,63

13

Správcovské bratislavské družstvo

3580343

1.677,83

1.677,83

14

Správcovské bratislavské družstvo

3580343

1.000,00

1.000,00

15

Správcovské bratislavské družstvo

3580343

475,45

0,00

16

Správcovské bratislavské družstvo

3580343

459,94

0,00

17

Správcovské bratislavské družstvo

3580343

350,55

0,00

50.385,18

47.754,06

Spolu

V súčasnosti sa v rámci konkurzu nevedú žiadne súdne spory týkajúce sa nezabezpečených pohľadávok.
Čl. 2 Výťažok zo speňaženia majetku
Súpis majetku zaradeného do všeobecnej konkurznej podstaty bol zverejnený v OV č. 221/2015 zo dňa 8.11.2015,
5/2016 zo dňa 11.1.2016, 40/2016 zo dňa 29.2.2016, 78/2016 zo dňa 25.4.2016 a 156/2016 zo dňa 12.8.2016.

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

Č. Súpisová zložka majetku
1

Deň vydania: 01.03.2017
Výťažok
speňaženia

Zrážky z príjmov dlžníka v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
Vymoženie
exekúciou

2 Iné majetkové hodnoty: vrátený nespotrebovaný preddavok so súdu

zo

5.280,31

Vymoženie

663,88

Spolu

5.944,19

Čl. 3 Pohľadávky proti podstate
Právny dôvod vzniku
Paušálna odmena správcu do 1.schôdze (OV č. 159/2015)
Odmena správcu z výťažku (§ 17 Vyhl. 665/2005)
Cestovné náhrady správcu
Bankové poplatky
Poštovné
Za poskytnutie súčinnosti
Súdny poplatok (0,2 %)
Archivácia
Ost. kanc. a administr. výdavky
Pohľadávky proti podstate spolu

Vznik
19.08.2015
9.8.2016
Priebežne
Priebežne
Priebežne
6.5.2015
Po schválení
Po schválení
Po schválení

Splatnosť
19.08.2015
Po schválení
Po schválení
Mesačne
Podľa vzniku
20.5.2015
Po schválení
Po schválení
Po schválení

Uspokojenie
21.8.2015
Po schválení
Po schválení
Mesačne
Priebežne
20.5.2015
Po schválení
Po schválení
Po schválení

Veriteľ
Správca
Správca
Správca
TB
Slov. pošta
ČSOB
OS BA I
Archiv.spol.
Správca

Suma v €
663,88
247,91
7,72
103,98
61,25
30,00
11,50
90,00
17,65
1.233,89

Čl. 4 Výpočet odmeny správcu zo speňaženia
Výťažok
speňaženia

Č. Súpisová zložka majetku

zo

Odmena

Zrážky z príjmov dlžníka v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou po
1
4.958,21
odpočítaní PPP

247,91

2 Iné majetkové hodnoty: vrátený nespotrebovaný preddavok so súdu

663,88

0,00

5.944,19

247,91

Spolu

Čl. 5 Rozvrh výťažku
1 Výťažok

5.944,19

2 Pohľadávky proti podstate spolu

1.233,89

3 Suma z výťažku určená na uspokojenie veriteľov

4.710,30

4 Výška uznaných pohľadávok nezabezpečených veriteľov

47.754,06

5 Percento uspokojenia pohľadávok nezabezpečených veriteľov

9,86366

Čl. 6 Uspokojenie jednotlivých veriteľov z výťažku

IČO

Uznané pohľadávky
v €

1 Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.

00151700

306,00

30,19

2 EOS KSI Slovensko, s.r.o.

35724803

2.372,45

234,05

3 Hlavné mesto SR Bratislava

00603481

12,09

1,19

4 Prima banka Slovensko a.s.

31575951

39.450,75

3.891,29

5 Správcovské bratislavské družstvo

3580343

5.612,77

553,72

47.754,06

4.710,30

Veriteľ

Spolu

Uspokojenie
v € (9,86366 %)

V súlade s 101 ZKR správca určuje lehotu 30 dní od zverejnenia tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku zo
speňaženia
majetku
všeobecnej
podstaty
dlžníka
v Obchodnom
vestníku
na
jeho
schválenie.
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K004599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Piatka Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Mikuláš 42, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lubomír Kadura
Sídlo správcu:
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2015 S1317
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

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

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

V Žiline 23.2.2017
Mgr. Lubomír Kadura
správca

K004600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Hajduček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Demjata 51, 082 13 Demjata
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michaliková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2016 S-786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Položka č. 9
Druh súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis súpisovej zložky majetku:
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Zrážky z príjmu - dôchodku úpadcu podliehajúce konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ZKR/, v rozsahu v akom
môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou - vyplácané platiteľom dôchodku: Sociálna poisťovňa,
ústredie Bratislava - poukázané na účet správy podstaty za mesiac december 2016 v sume 88,53 EUR.
Dôvod zapísania do súpisu:
Majetková hodnota nadobudnutá počas konkurzu
Súpisová hodnota majetku: 88,53 EUR
Deň zapísania do súpisu: 02.01.2017

Položka č. 10
Druh súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis súpisovej zložky majetku:
Zrážky z príjmu - dôchodku úpadcu podliehajúce konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ZKR/, v rozsahu v akom
môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou - vyplácané platiteľom dôchodku: Sociálna poisťovňa,
ústredie Bratislava - poukázané na účet správy podstaty za mesiac január 2017 v sume 88,53 EUR.
Dôvod zapísania do súpisu:
Majetková hodnota nadobudnutá počas konkurzu
Súpisová hodnota majetku: 88,53 EUR
Deň zapísania do súpisu: 01.02.2017

JUDr. Oľga Michalíková, správca

K004601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krajčovič Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlohovec, P.O.BOX 98, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/31/2016 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/31/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Podľa ust. § 96 ods. 5 ZKR správca podľa ním zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a uplatnených
námietok, do 45 dní od uplynutia lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na schválenie
príslušnému orgánu. Ak príslušný orgán rozvrh v lehote určenej správcom neschváli, predloží ho správca bez
zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o jeho schválení alebo ho vráti na prepracovanie a opätovné predloženie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o jeho schválení alebo ho vráti na prepracovanie a opätovné predloženie
súdu na schválenie. Na základe schváleného rozvrhu nespornú časť výťažku správca bez zbytočného odkladu vydá
veriteľovi; spornú časť výťažku správca uschová a vydá ju veriteľovi na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
Podľa ust. § 39 ZKR ak prvá schôdza nie je uznášaniaschopná alebo nezvolí veriteľský výbor, pôsobnosť
veriteľského výboru až do riadneho zvolenia veriteľského výboru vykonáva súd.
Podľa ust. § 98 ods. 1 ZKR rozvrh zo všeobecnej podstaty správca zostaví bez zbytočného odkladu po speňažení
majetku všeobecnej podstaty; výťažky, ktoré majú byť podľa rozvrhu vydané na sporné pohľadávky, správca
uschová.
Podľa ust. § 101 ods. 1 ZKR po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o
určení pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca
bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len „konečný rozvrh
výťažku“). Na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú
lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku
správca pred jeho zverejnením doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.
Správca zverejnil dňa 25.01.2017 (OBV číslo 17/2017) oznámenie o zostavení pohľadávok voči všeobecnej
konkurznej podstate, pričom poučil veriteľov a tretie osoby, že majú lehotu 30 dní na nahliadnutie do zoznamu
pohľadávok a predloženie námietok. Táto lehota uplynula dňa 25.02.2017, pričom žiadny veriteľ a ani iná osoba
nevzniesla žiadnu námietku voči zoznamu pohľadávok proti konkurznej podstate.
Vzhľadom na uvedené podľa ust. § 98 ods. 1 v spojení s ust. § 101 ods. 1 ZKR predkladám ako správca
súdu ako veriteľskému výboru, návrh na schválenie konečného rozvrhu výťažku, nasledovne:
1. Všeobecne o priebehu konkurzného konania
Konkurzné konanie na majetok úpadcu bolo vyhlásené Okresným súdom Trnava uznesením zo dňa 05.09.2016,
č.k. 25K/31/2016-82 a bolo zverejnené v OBV číslo 176/2016 dňa 13.09.2016, a nadobudlo právoplatnosť dňa
14.09.2016.
Správca v súlade s ust. § 73 zákona zistil a spísal majetok úpadcu, pričom bola vytvorená výlučne všeobecná
konkurzná podstata, zverejnená správcom v OBV číslo 215/2016 dňa 09.11.2016, doplnený OBV číslo 223/2016
zo dňa 22.11.2016.
Do konkurzného konania boli prihlásené nezabezpečené pohľadávky, podľa rozpisu nižšie.
Číslo
1
2
3
4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
4/6
4/7
4/8
4/9
5/1
5/2
5/3
5/4
5/5
5/6
5/7
5/8
5/9
5/10
5/11
6/1
6/2
6/3

Veriteľ
Allianz – Slovenská poisťovňa, IČO: 00 151 700
EOS KSI Slovensko, s.r.o. IČO: 35 724 803
Slovenská sporiteľňa, a.s. IČO: 00 151 653
Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave,
IČO: 30 807 484

SR - Daňový úrad Trnava

Celková suma v €
184,44
3655,22
12249,55
13,50
55,97
381,91
1005,77
49,79
66,38
66,38
132,77
60,00

Popretá suma v €
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Zistená suma v €
184,44
3655,22
12249,55
13,50
55,97
381,91
1005,77
49,79
66,38
66,38
132,77
60,00

1053,37

0,00

1053,37

534,95
1588,17
562,50
635,10
1053,24
484,50
353,37
30,54
151,85
44,76
202,40
100,40
66,38

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

534,95
1588,17
562,50
635,10
1053,24
484,50
353,37
30,54
151,85
44,76
202,40
100,40
66,38
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6/4
6/5
6/6
6/7
6/8
6/9
6/10
6/11
6/12
7
8/1
8/2
8/3
8/4
8/5
8/6
8/7
8/8
8/9
8/10
8/11
8/12
8/13
8/14
8/15
8/16
8/17
8/18
8/19
8/20
8/21
8/22
8/23
8/24
8/25
8/26
8/27
8/28
8/29
8/30
8/31
8/32
8/33
8/34
8/35
8/36
8/37
8/38
8/39
8/40
8/41
9

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

Michal Markovič

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.03.2017

337,41
331,93
314,04
340,00
66,00
350,00
38,77
165,90
691,62
3390,69

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3390,69

337,41
331,93
314,04
340,00
66,00
350,00
38,77
165,90
691,62
0,00

628,88

0,00

628,88

184,24
148,18
102,12
103,64
105,16
105,16
200,32
105,16
112,60
120,04
120,04
175,06
120,04
120,04
122,70
92,74
714,82
0,05
1072,46
115,36
115,36
115,36
115,36
115,36
115,36
115,36
115,36
115,36
115,36
115,36
115,36
120,12
120,12
120,12
120,12
120,12
120,12
120,12
120,12
120,12
61080,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61080,00

184,24
148,18
102,12
103,64
105,16
105,16
200,32
105,16
112,60
120,04
120,04
175,06
120,04
120,04
122,70
92,74
714,82
0,05
1072,46
115,36
115,36
115,36
115,36
115,36
115,36
115,36
115,36
115,36
115,36
115,36
115,36
120,12
120,12
120,12
120,12
120,12
120,12
120,12
120,12
120,12
0,00

Celková výška prihlásených pohľadávok je 98 808,42 €, z toho výška zistených pohľadávok je 34 337,73 €.
Ku dňu zostavenia tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku, správca neeviduje žiadny súdny spor týkajúci sa
určenia popretých pohľadávok, alebo vylúčenia majetku zapísaného do konkurznej podstaty (excindačné konanie).
2. Výťažok získaný speňažením všeobecnej konkurznej podstaty
Speňažená všeobecná konkurzná podstata bola tvorená
a. zabezpečená hotovosť úpadcu vo výške 1 700,- €,
b. preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, na základe uznesenia Okresného súdu
Trnava zo dňa 08.11.2016, č.k. 25K/31/2016-101, vo výške 663,88 €,
Celková výška výťažku dosiahnutá speňažením je vo výške 2 363,88 €.
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Pohľadávky voči všeobecnej konkurznej podstate podľa ust. § 87 zákona, nasledovne:
Druh pohľadávky

Výška

Uhradená
suma

paušálna odmena správcu do konania 1. schôdze, uznesenie súdu zo dňa 30.12.2016, č.k.
663,88 € 0,00 €
25K/31/2016-117
odmena správcu zo speňaženia majetku, podľa ust. § 20 ods. 1 Vyhlášky
241,65 € 0,00 €
Poštovné
30,30 € 0,00 €
Bankové poplatky
19,96 € 19,96 €
Vklady správcu na bankový účet
10,- € 0,00 €
Súdny poplatok z výťažku 0,2%
4,73 € 0,00 €
Rezerva na bankové poplatky
10,- € 0,00 €

Neuhradená suma
663,88 €
241,65 €
30,30 €
0,00 €
10,- €
4,73 €
10,- €

Celková výška pohľadávok voči konkurznej podstate je vo výške 980,52 €.
3. Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že príjem získaný speňažením všeobecnej konkurznej podstaty je vo výške 2 363,88
€ a náklady konkurzu ako pohľadávky voči konkurznej podstate sú vo výške 978,52 €; rozdiel medzi príjmami
a výdavkami v konkurze je suma vo výške 1 385,36 €, ktorá bude rozvrhnutá medzi veriteľov v pomere 4,03%,
nasledovne:
Číslo
1
2
3
4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
4/6
4/7
4/8
4/9
5/1
5/2
5/3
5/4
5/5
5/6
5/7
5/8
5/9
5/10
5/11
6/1
6/2
6/3
6/4
6/5
6/6
6/7
6/8
6/9
6/10
6/11
6/12
7
8/1
8/2
8/3
8/4
8/5
8/6
8/7
8/8
8/9

Veriteľ
Allianz – Slovenská poisťovňa, IČO: 00 151 700
EOS KSI Slovensko, s.r.o. IČO: 35 724 803
Slovenská sporiteľňa, a.s. IČO: 00 151 653
Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave,
IČO: 30 807 484

SR - Daňový úrad Trnava

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

Suma zistenej pohľadávky €
184,44
3655,22
12249,55
13,50
55,97
381,91
1005,77
49,79
66,38
66,38
132,77
60,00

suma uspokojenia v €
7,43
147,31
493,66
0,54
2,26
15,39
40,53
2,01
2,68
2,68
5,35
2,42

% uspokojenia
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %

1053,37

42,45

4,03 %

534,95
1588,17
562,50
635,10
1053,24
484,50
353,37
30,54
151,85
44,76
202,40
100,40
66,38
337,41
331,93
314,04
340,00
66,00
350,00
38,77
165,90
691,62
0,00

21,56
64,00
22,67
25,59
42,45
19,53
14,24
1,23
6,12
1,80
8,16
4,05
2,68
13,60
13,38
12,66
13,70
2,66
14,11
1,56
6,69
27,87
0,00

4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
0,00 %

628,88

25,34

4,03 %

184,24
148,18
102,12
103,64
105,16
105,16
200,32
105,16

7,42
5,97
4,12
4,18
4,24
4,24
8,07
4,24

4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %

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

117

Obchodný vestník 42/2017
8/10
8/11
8/12
8/13
8/14
8/15
8/16
8/17
8/18
8/19
8/20
8/21
8/22
8/23
8/24
8/25
8/26
8/27
8/28
8/29
8/30
8/31
8/32
8/33
8/34
8/35
8/36
8/37
8/38
8/39
8/40
8/41
9

Michal Markovič

Konkurzy a reštrukturalizácie
112,60
120,04
120,04
175,06
120,04
120,04
122,70
92,74
714,82
0,05
1072,46
115,36
115,36
115,36
115,36
115,36
115,36
115,36
115,36
115,36
115,36
115,36
115,36
120,12
120,12
120,12
120,12
120,12
120,12
120,12
120,12
120,12
0,00

Deň vydania: 01.03.2017
4,54
4,84
4,84
7,05
4,84
4,84
4,94
3,74
28,81
0,00
43,22
4,65
4,65
4,65
4,65
4,65
4,65
4,65
4,65
4,65
4,65
4,65
4,65
4,84
4,84
4,84
4,84
4,84
4,84
4,84
4,84
4,84
0,00

4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
4,03 %
0,00 %

Medzi veriteľov bude rozvrhnutá týmto konečným rozvrhom suma 1 383,81 € a s rozdielom vo výške 1,55 €
bude naložené podľa ust. § 102 ods. 6 ZKR.
Podľa ust. § 96 ods. 5, ust. § 98 ods. 1 k ust. 101 ods. 1 ZKR je lehota na schválenie konečného rozvrhu
výťažku 20 dní a začína plynúť dňom zverejnenia návrhu v obchodnom vestníku.

Mgr. Eva Timár Myjavcová
správca, Andrej Krajčovič

K004602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balášková Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mýtna 113, 985 53 Mýtna
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1972
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/75/2015 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/75/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Marcela Balašková., Mýtna 113, 985 53 Mýtna, nar.
08.07.1972, týmto dopĺňa súpis všeobecnej podstaty:
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Deň vydania: 01.03.2017

1. Peňažná pohľadávka

Popis veci: Zrážka z príjmu za obdobie 12/2016
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 300,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.01.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

2. Peňažná pohľadávka

Popis veci: Zrážka z príjmu za obdobie 01/2017
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 300,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.02.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

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

K004603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Luprich Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica A. Žarnova 861 / 7, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1976
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Križkova 9, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/50/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/50/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty Ivan Luprich, bytom A. Žarnova 861/7, 971 01 Prievidza, nar.:
25.12.1976, týmto zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty:
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1. Pohľadávka z účtu
Popis veci: Zrážka z príjmu za obdobie 12/2016
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 147,80 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 23.02.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

2. Pohľadávka z účtu
Popis veci: Zrážka z príjmu za obdobie 01/2017
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 177,10 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 23.02.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Prvá arbitrážna k.s.,
správca úpadcu

K004604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Konkoľ Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sedliská 150, 094 09 Sedliská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1969
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 4K/5/2015 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/5/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Štefan Konkoľ, bytom 094 09 Sedliská 150, nar.
29.09.1969, týmto zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty:

1. Peňažná pohľadávka
Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
12/2016
poukázaná
TESCO STORES SR, a.s. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

od

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
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Deň vydania: 01.03.2017

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 60,51 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 10.01.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

2. Peňažná pohľadávka

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
01/2017
poukázaná
TESCO STORES SR, a.s. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

od

spoločnosti

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 69,09 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 10.02.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Prvá arbitrážna k.s.
Ing. Vojtech Švantner
komplementár

K004605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chrenšč Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1969/20, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1975
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 1K/15/2015 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/15/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Chrenšč, bytom Mierová 1969/20, 026 01 Dolný
Kubín, nar.: 22.03.1975, týmto zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové položky:

1. Peňažná pohľadávka
Popis veci: Zrážka zo mzdy za obdobie 12/2016 poukázaná od spoločnosti Dolnooravská nemocnica
s poliklinikou MUDr. L Nádaši Jégeho Dolný Kubín v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 249,02 EUR
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Deň vydania: 01.03.2017

Deň zapísania majetku do súpisu: 15.01.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

2. Peňažná pohľadávka
Popis veci: Zrážka zo mzdy za obdobie 01/2017 poukázaná od spoločnosti Dolnooravská nemocnica
s poliklinikou MUDr. L Nádaši Jégeho Dolný Kubín v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 239,62 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.02.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

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

K004606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vilková Adela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 7, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1978
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 2K/52/2015 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/52/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Adela Vilková., bytom Letná 7, 064 01 Stará Ľubovňa,
nar. 22.11.1978 týmto zverejňuje dopnenie súpisu všeobecnej podstaty.

1. Peňažná pohľadávka

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
12/2016
poukázaná
SOLIDSTAV VÝROBNÁ, s.r.o. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

od

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 01.03.2017

Deň zapísania majetku do súpisu: 15.01.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

2. Peňažná pohľadávka

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
01/2017
poukázaná
SOLIDSTAV VÝROBNÁ, s.r.o. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

od

spoločnosti

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.02.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

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

K004607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Piatková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podtureň 511, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.6.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Krnáč
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/9/2016 S1641
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/9/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 17.05.2016, sp. zn. 3K/9/2016 zverejneným v Obchodnom vestníku č.
99/2016 zo dňa 24.5.2016, vyhlásil na majetok dlžníka Jana Piatková, nar. 19.6.1977, bytom Podtureň 511, 032 02
Závažná Poruba. Predmetným uznesením súd uznal konkurz za malý.
V zmysle Oznámenia Správcu o zvolaní schôdze veriteľov, zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 137/2016 zo dňa
18.07.2016, sa prvá schôdza veriteľov konala dňa 26.08.2016. Na tejto schôdzi veriteľov sa nezúčastnil žiadny
veriteľ a teda táto schôdza nebola uznášaniaschopná.
Z dôvodu, že schôdza veriteľov nebola uznášaniaschopná, pôsobnosť veriteľského výboru v predmetnom konaní
vykonáva súd v zmysle § 39 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej v texte len ako „ZKR“/.
Správca zverejnil zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku a oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 01.03.2017

Správca zverejnil zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku a oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate
v Obchodnom vestníku č. 240/2016 a to dňa 15.12.2016. Proti zostavenému zoznamu pohľadávok proti podstate
nebola uplatnená žiadna námietka.
V súlade s ustanovením § 101 ods. 1 druhá veta ZKR Správca týmto zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku
zo dňa 23.02.2017.
Zároveň Správca určuje lehotu 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v OV na schválenie návrhu konečného
rozvrhu výťažku zo dňa 23.02.2017, prípadne na jeho vrátenie a prepracovanie.
NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
sp. zn.:

3K/9/2016

sp. zn. správcu:

3K/9/2016 S 1641

úpadca:

Jana Piatková, narodená: 19.6.1977
trvale bytom: Podtureň 511, 032 02 Závažná Poruba

správca:

Mgr. Štefan Krnáč, správca
so sídlom kancelárie: Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
zapísaný v zozname MS SR pod č. S1641

schvaľujúci orgán:

Okresný súd Žilina, konajúci súd

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 17.5.2016, sp. zn. 3K/9/2016 zverejneným v Obchodnom vestníku č.
99/2016 zo dňa 24.5.2016, vyhlásil na majetok dlžníka Jana Piatková, nar. 19.06.1977, bytom Podtureň 511, 032 02
Závažná Poruba /ďalej v texte len ako „Úpadca“/ konkurz a to na návrh dlžníka. Týmto uznesením súd rovnako
uznal konkurz za malý. Do funkcie správcu úpadcu bol ustanovený Mgr. Štefan Krnáč, so sídlom Osloboditeľov 28,
028 01 Brezovica /ďalej v texte len ako „Správca“/.
Podľa ustanovenia § 40 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej v texte len ako „ZKR“/.
„Správca počas konkurzu vykonáva správu majetku podliehajúceho konkurzu, speňažuje majetok podliehajúci
konkurzu a z výťažku zo speňaženia tohto majetku v súlade s týmto zákonom uspokojuje veriteľov úpadcu
a vykonáva aj ďalšie práva a povinnosti v priebehu konkurzu v súlade s týmto zákonom.“
Súpis majetku všeobecnej podstaty:
por.č. popis

súpisová hodnota/suma výťažku

1.

Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

664,- Eur

2.

Peňažné prostriedky na účte: hotovosť úpadcu ku dňu vyhlásenia konkurzu

2000,- Eur

3.

Zrážky zo mzdy v akom rozsahu podliehajú konkurznému konaniu v období za obdobie do 31.1.2017 303,12 EUR

4.

Pohľadávka z účtu vedeného v Poštovej banke, a.s.

11,58 EUR

5.

Kreditný úrok

0,01 EUR

spolu

2978,71 Eur

Výťažok spolu

2978,71 Eur

2. ROZVRHOVÁ ČASŤ
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 prvá veta ZKR: „Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení
všetkých sporov o určení pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci
konkurzu, správca pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku.“
Podľa ustanovenia § 95 ods. 1 ZKR „Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku
speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej
podstate. Ak nie je možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich
vzájomnej výšky.“
V priebehu konkurzného konania boli prihlásené a Správcom zistené nezabezpečené pohľadávky šiestich veriteľov
a to v nasledovnom rozsahu:
Nezabezpečené pohľadávky:
prihlásený veriteľ
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, IČO: 31340890

PRIVATdebt, s.r.o., Železničná 4/A, Hlohovec, IČO: 45322571

pohľadávky celkom:

prihlásená suma

zistená suma

3673,-Eur

3673,- Eur

22952,89 Eur

22952,89 Eur

26625,89 Eur

Podľa ustanovenia § 87 ods. 1 ZKR: „Pohľadávky proti podstate sú pohľadávky proti všeobecnej podstate
a pohľadávky proti oddelenej podstate.“
V súlade s ustanovením § 87 ods. 2 ZKR pohľadávky proti všeobecnej podstate v predmetnom konkurznom konaní
sú nasledovné:
Pohľadávky proti všeobecnej podstate:

Právny dôvod vzniku

Veriteľ

Výška
pohľadávky

1. Cestovné náhrady-správca

Mgr. Štefan Krnáč - správca

2. Odplata za poskytnutie súčinnosti v zmysle zákona č. 483/2001 Z.z.

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010
24,00 €
11 Žilina, IČO: 31575951

3. Poštové služby - hotové výdavky správca

Mgr. Štefan Krnáč – správca

4.

24,95 €

Poplatky za vedenie účtu v banke do 30.11.2016 na základe Zmluvy o VÚB, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 09 Bratislava,
24,00 €
vedení bežného účtu
IČO: 31320155

5. Paušálna odmena správcu do 1. schôdze veriteľov *

6.

38,08 €

Mgr. Štefan Krnáč - správca

Odmena správcu po konaní 1. schôdze veriteľov z výťažku vypočítaná v
Mgr. Štefan Krnáč - SKP
zmysle § 17 ods. 2 vyhl. 665/2005 Z.z. **

663,88 €

5,67 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súdny poplatok- §5 odst.1/ pís.e/ a položky 5 písm.d/ zák.71/92 Z.z. z
Slovenská republika
výťažku ***

8. Rezerva správcu na úhradu nákladov spojených s konečným rozvrhom

Mgr. Štefan Krnáč - SKP

pohľadávky proti všeobecnej podstate spolu:

Deň vydania: 01.03.2017

5,00 €

65,00 €

850,58 Eur

Poznámky k pohľadávkam proti podstate:
* Paušálna odmena Správcu do konania prvej schôdze veriteľov:
Okresný súd Žilina Uznesením zo dňa 8.9.2016 č. k. 3K/9/2016 priznal Správcovi paušálnu odmenu vo výške
663,88 €. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 178/2016 zo dňa 16.9.2016.
Podľa ustanovenia § 43 ods. 2 prvá veta ZKR „Paušálna odmena správcu je splatná nasledujúci deň po
nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o jej určení; paušálna odmena správcu sa uspokojuje prednostne pred
inými pohľadávkami proti podstate.“
**Odmena Správcu z výťažku zo speňaženia majetku:
Odmena Správcu z výťažku zo speňaženia majetku bola určená v zmysle nasledujúcich právnych predpisov:
Podľa ustanovenia § 43 ods. 1 druhá veta ZKR: „Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov má správca
nárok na odmenu určenú ako percento z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu určeného na
uspokojenie veriteľov prihlásených pohľadávok.“
Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 druhá veta vyhlášky č. 665/2005 Z .z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z.: „Za speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred konaním prvej schôdze veriteľov
nárok na odmenu z výťažku nemá žiaden správca“.
Odmena Správcu z výťažku zo speňaženia majetku bola určená v zmysle nasledujúcich právnych predpisov:
Podľa ustanovenia § 43 ods. 1 druhá veta ZKR: „Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov má správca
nárok na odmenu určenú ako percento z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu určeného na
uspokojenie veriteľov prihlásených pohľadávok.“
Podľa ustanovenia § 43 ods. 2 druhá veta ZKR: „Odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu je splatná v deň rozvrhu výťažku zo speňaženia tohto majetku.“
Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 prvá veta Vyhlášky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov /ďalej v texte len ako „Vyhláška č. 665/2005 Z. z.“/: „Za výkon funkcie po konaní prvej
schôdze veriteľov patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej
len „odmena z výťažku“).“
Podľa ustanovenia § 17 ods. 2 Vyhlášky č. 665/2005 Z. z: „Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky
podliehajúcej konkurzu patrí správcovi odmena 5 % z výťažku.
Po konaní schôdze veriteľov uskutočnenej dňa 26.8.2016 do vyhotovenia konečného zoznamu pohľadávok
správca speňažil majetok vykonávaním zrážok zo mzdy úpadcu v celkovej sume 113,40 EUR (113,40 x 0,05 =
5,67 EUR)
*** Súdny poplatok za konkurzné konanie:
Súdny poplatok za konkurzné konanie vo výške 5,- € /t.j. 0,2 % z celkového výťažku 2978,71 €/ v zmysle § 5
ods. 1 písm. e) a položky 5 písm. d) Sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych
poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov bude zaplatený po schválení
konečného rozvrhu výťažku.
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V zmysle vyššie citovaného ustanovenia § 95 ods. 1 ZKR a uvedených skutočností Správca postupoval pri
stanovení konečného rozvrhu výťažku nasledovne
výťažok celkom

2978,71 Eur

pohľadávky proti všeobecnej podstate

850,58 Eur

výťažok po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate

2128,13 Eur

zistené pohľadávky veriteľov zahrnuté do rozvrhu

26625,89 Eur

percento uspokojenia

7,99 %

1. Konečný rozvrh výťažku:
Veriteľ

Zistená suma Percento uspokojenia Rozsah uspokojenia v EUR

Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, IČO: 31340890

PRIVATdebt, s.r.o., Železničná 4/A, Hlohovec, IČO: 45322571

3673,-Eur

7,99 %

22952,89 Eur 7,99 %

spolu rozvrhnutých:

293,59 EUR

1834,54 EUR

2128,13 Eur

V Brezovici dňa 23.02.2017
Mgr. Štefan Krnáč
správca
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