Obchodný vestník 45/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.03.2017

K004825
Spisová značka: 4R/1/2017

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.,
so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO: 35 828 064, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie na majetok
dlžníka: Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO:
35 828 064,
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka: Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s., so sídlom
Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO: 35 828 064.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Martina Sečanského, so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08
Bratislava, značka správcu S1206.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu, a to:
1)
právny úkon, ktorý presahuje rámec bežného právneho úkonu definovaného v § 10 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“),
2)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej
osobe,
3)
prevod, prenájom alebo akékoľvek zaťaženie nehnuteľnosti alebo majetku vo vlastníctve Dlžníka,
ktorého hodnota predstavuje významná podiel na celkovej hodnote majetku Dlžníka; prípadne ich zaťaženie vecným
bremenom,
4)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo zmluvy o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí
peňažných prostriedkov Dlžníkom,
5)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
6)
právny úkon bez primeraného protiplnenia alebo vykonanie zvýhodňujúceho právneho úkonu,
7)
právne úkony ukracujúce záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
8)
právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch,
9)
zmluvy, ktorými sa Dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie na čas viac ako
troch mesiacov,
10)
zmluvy, ktorými sa Dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5 % z jeho obratu za
predchádzajúci kalendárny rok,
11)
záväzky na akékoľvek peňažné plnenie zo strany Dlžníka alebo viaceré peňažné plnenia voči tomu
istému subjektu v priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 10 000 €, ak nejde o plnenia vyplývajúce z
právnych úkonov Dlžníka schválených Správcom,
12)
platenie zmluvných alebo mimozmluvných sankcií alebo ich časti,
13)
všetky právne úkony, ktoré Dlžník vykoná voči osobe s ním spriaznenej,
14)
právne úkony Dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky nad rámec bežného
právneho úkonu,
15)
akejkoľvek dohody, ktorých obsahom bude urovnanie,
16)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
17)
výkon práva spoločníka alebo akcionára v inej právnickej osobe, v ktorej Dlžník má alebo nadobudne
majetkovú účasť,
18)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej Správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany Dlžníka v
súlade s § 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku pred súdnom v konaní o určenie popretej pohľadávky.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok:
1.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky MS SR 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 (ďalej len
„Vyhláška“).
2.
Prihláška
sa podáva
v jednom
rovnopise
u správcu,
pričom
správcovi
musí
byť doručená
do 30 dní od
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
Z. z.
o Obchodnom
vestníku
a o zmene
doplnení niektorých
zákonov
na svojom
webovom sídle:
www.justice.gov.sk
povolenia reštrukturalizácie.
Na aprihlášku
doručenú
po lehote
sa neprihliada.
Ustanovenie
§ 28 ods. 6 ZKR sa použije
primerane. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké účinky ako
1
uplatnenie práva na súde (§ 121 ZKR).
3.
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1.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky MS SR 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 (ďalej len
„Vyhláška“).
2.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Ustanovenie § 28 ods. 6 ZKR sa použije
primerane. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 121 ZKR).
3.
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
4.
V súlade s § 122 ods. 1 prvá veta ZKR sa použijú primerane ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR
upravujúce prihlasovanie pohľadávok v konkurznom konaní, podľa ktorých:
prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2
ZKR).
v prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene,
ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje,
sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
k prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne
dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa
pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku (§ 122 ods. 1 druhá veta ZKR).
1.
Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou
prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (§ 122 ods. 2 ZKR).
2.
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok (§ 122 ods. 3 ZKR).
3.
Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby
rozhodol, či sa na prihlášku prihliada (§ 122 ods. 4 ZKR).
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.
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).
Okresný súd Bratislava I dňa 28.2.2017
JUDr. Edita Sahánková, 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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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.03.2017

K004826
Spisová značka: 4K/7/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Domček, Haydnova 23, 811 02 Bratislava, nar.
26.04.1991, št. občan SR, návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Martin Domček, Haydnova 23, 811 02
Bratislava, nar. 26.04.1991, št. občan SR,
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Martin Domček, Haydnova 23, 811 02 Bratislava, nar. 26.04.1991, št. občan SR,
predbežného správcu: Mgr. Ľuboš Jurčo, so sídlom kancelárie Pribinova 25, 811 09 Bratislava, zn. správcu S 1470.
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 28.2.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K004827
Spisová značka: 6K/50/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Dana Suchobová, nar.
10.12.1958, bytom Námestie Hraničiarov 1623/10, 851 03 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je Mgr. Ľubomír
Bugáň, so sídlom kancelárie Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava, zn. správcu: S 1238, o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Mgr. Ľubomír Bugáň, so sídlom kancelárie Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava,
zn. správcu: S 1238, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 796,66
Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 27.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K004828
Spisová značka: 6K/9/2007
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PhDr. Boris Čižmárik, nar.
25.08.1964, bytom Bošániho 5, 841 01 Bratislava, správcom ktorého je JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, zn. správcu: S 1208, o návrhu: NIKOS INVEST s. r. o., so sídlom A. Wágnera 32,
984 01 Lučenec, IČO: 45 686 840, na vstup do konkurzného konania
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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Súd povoľuje vstup nového veriteľa: NIKOS INVEST s. r. o., so sídlom A. Wágnera 32, 984 01
Lučenec, IČO: 45 686 840, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: UNIVERSAL EXPORTS LTD, s. r.
o., so sídlom Reakreačná časť Ružiná 135, 985 52 Divín, IČO: 45 942 048, so zistenými pohľadávkami v celkovej
sume 76.664,29 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15
dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 22.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K004829
Spisová značka: 4K/5/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: i4u, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Dunajská 36, 811 08
Bratislava, IČO: 35 791 845, v mene ktorého koná súdom ustanovený likvidátor: Ing. Barbora Konc, Tabaková 1, 811
07 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: i4u, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Dunajská 36, 811
08 Bratislava, IČO: 35 791 845,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: i4u, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Dunajská 36, 811 08 Bratislava, IČO:
35 791 845.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 28.2.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K004830
Spisová značka: 4K/10/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa VAV HOLD a.s., so sídlom kancelárie Račianska 96,
831 02 Bratislava, IČO: 43 904 505, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: East real & consulting,
s.r.o., so sídlom kancelárie Lazaretská 23, 811 09 Bratislava, IČO: 36 487 686,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: East real & consulting, s.r.o., so sídlom kancelárie Lazaretská 23, 811
09 Bratislava, IČO: 36 487 686.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: East real & consulting, s.r.o., so sídlom kancelárie Lazaretská 23, 811
09 Bratislava, IČO: 36 487 686.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 28.2.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K004831
Spisová značka: 3K/65/2013
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: COX media s.r.o., so sídlom Krížna 20, 811 07 Bratislava, IČO:
45 379 203, správcom ktorého je: JUDr. Rozália Mareková, so sídlom kancelárie: Lermontovova 9, 811 05 Bratislava,
zn. správcu: S363, uznesením zo dňa 24.01.2017, č.k. 3K/65/2013 - 230, zrušil po splnení konečného rozvrhu
výťažku konkurz vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.02.2017.

Okresný súd Bratislava I dňa 28.2.2017
Mgr. Tomáš Sokolík, vyšší súdny úradník
K004832
Spisová značka: 4K/59/2013
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: ELVENOVA a.s., so sídlom Boženy Němcovej, 811 01 Bratislava,
IČO: 36 607 975, správcom ktorého je: KRIVANKON k.s., so sídlom Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava, značka
správcu S1704, uznesením zo dňa 25.01.2017, č.k. 4K/59/2013 - 543, zrušil po splnení konečného rozvrhu výťažku
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.02.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 28.2.2017
Mgr. Tomáš Sokolík, vyšší súdny úradník
K004833
Spisová značka: 3K/14/2015

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Tomáš Bielovič, nar. 31.10.1983, bytom Cesta na Klanec
21/1332, Bratislava, správcom ktorého je: PERSPECTA Recovery, k. s., Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, zn.
správcu: S1755, uznesením zo dňa 24.01.2017, č.k. 3K/14/2015 - 167, zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu
pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.02.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 28.2.2017
Mgr. Tomáš Sokolík, vyšší súdny úradník
K004834
Spisová značka: 2K/76/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Adrian Košta, nar. 20. 04.
1974, bytom 974 11 Banská Bystrica, Tatranská 68, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Andrea
Balážiková, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, o určenie odmeny a úhradu preukázaných
výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
P r i z n á v a JUDr. Andrei Balážikovej, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica paušálnu odmenu
v sume 165,97 eura a úhradu preukázaných výdavkov vzniknutých pri výkone predbežnej správy v sume 15,- Eur.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica JUDr. Andrei Balážikovej, so sídlom
kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica na účet č.: 0304137778/0900 odmenu a úhradu preukázaných
výdavkov v sume 180,97 eura z preddavku evidovaného pod položkou D19, položka registra 132, rok 2016, pod
číslom účtovného dokladu 35. X. 2016, do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
U p r a v u j e učtáreň tunajšieho súdu vyplatiť k rukám správcu zvyšnú časť preddavku v sume 482,91 eura,
evidovanú pod položkou D19, položka registra 132, rok 2016, pod číslom účtovného dokladu 35. X. 2016, do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici a to písomne v 2 vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004835
Spisová značka: 4K/72/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Ing. Július Longai, nar. 18.06.1959, bytom Na chrenovisku
3, 979 01 Rimavská Sobota, likvidátor spoločnosti Revstav, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom A. Hlinku č. 1032, 050 01
Revúca, IČO: 36 019 861, o návrhu likvidátora na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Zastavuje konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka Revstav, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom A. Hlinku č.
1032, 050 01 Revúca, IČO: 36 019 861
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici a to písomne
v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K004836
Spisová značka: 2R/2/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka SCIORONTO, a. s., so sídlom 960
01 Zvolen, Bela IV. 915/9, 960 01 Zvolen, IČO: 46 446 672, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1116/S, o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán prijatý schvaľovacou schôdzou dňa
prílohu tohto uznesenia.

27. 01. 2017, ktorý tvorí

U k o n č u j e reštrukturalizáciu dlžníka SCIORONTO, a. s., so sídlom 960 01 Zvolen, Bela IV. 915/9, 960 01
Zvolen, IČO 46 446 672
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004837
Spisová značka: 31K/59/2015
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: PC - Trend s.r.o. Trebišov, so sídlom: L. Svobodu 2366/5,
075 01 Trebišov, IČO: 45 342 113 uznesením č.k. 31K/59/2015-329 zo dňa 08.11.2016 zrušil konkurz na majetok
dlžníka po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.12.2016.

Okresný súd Košice I dňa 28.2.2017
JUDr. Roman Maščák,
K004838
Spisová značka: 30K/2/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor n. o. v
likvidácii, so sídlom Agátová 2, 076 35 Somotor, IČO: 35 581 166 zast. likvidátorom Nicolas Yves Ogou, Agátová
226/2, 076 35 Somotor, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie Hraničná 2, 040 17
Košice, zn. správcu: S1132.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať 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, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
správu o týchto skutočnostiach
v lehoteniektorých
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ustanovenia
funkciesídle:
záverečnú
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U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať 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, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 27.2.2017
JUDr. Pavel Varga,
K004839
Spisová značka: 31K/55/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Marcel Pasternák, narodený:
15.08.1977, bytom: Družicová 1474/3, 040 12 Košice, o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol

P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom kancelárie:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1752 nespotrebovanú časť preddavku v celkovej sume 1.659,70
EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 1.659,70 EUR
evidovanú v zázname o zložení pod položkou denníka D19 - 209/2016 správcovi podstaty, FARDOUS PARTNERS
správcovská, k. s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1752 na účet č. SK53 1111
0000 006782632009, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 28.2.2017
JUDr. Július Tóth,
K004840
Spisová značka: 31K/18/2016

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Daniel Aksamít, narodený: 29.03.1974,
trvale bytom: Baltická 4, 040 12 Košice, o návrhu správcu podstaty: Ing. Peter Duhoň, so sídlom kancelárie:
Učňovská 1, 040 15 Košice, zn. správcu: S1479, na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Daniel Aksamít, narodený: 29.03.1974,
trvale bytom: Baltická 4, 040 12 Košice, o návrhu správcu podstaty: Ing. Peter Duhoň, so sídlom kancelárie:
Učňovská 1, 040 15 Košice, zn. správcu: S1479, na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty: Ing. Peter Duhoň, so sídlom kancelárie: Učňovská 1, 040 15 Košice, zn. správcu:
S1479, paušálnu odmenu vo výške 547,70 EUR vrátane DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 28.2.2017
JUDr. Július Tóth,
K004841
Spisová značka: 32K/42/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová
2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: J.S.J., spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, so sídlom: Pražská 4, 040 01
Košice, IČO: 31 682 537 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Dana Husťáková, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S 738.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať 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, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 27.2.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K004842
Spisová značka: 32K/9/2012
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: ZOMA, s.r.o., 076 51 Pribeník č.
203, IČO: 36 203 645, o návrhu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku takto
rozhodol
I.
Zrušuje konkurz na majetok úpadcu: ZOMA, s.r.o., 076 51 Pribeník č. 203, IČO: 36 203 645 pre
nedostatok majetku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov
naso
svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
Nepriznáva
správcovi
podstaty:
IKORE,
k.s.,
sídlom
kancelárie:
Mlynská 26, 040 01 Košice,

II.
072 229, zn. správcu: S1455, náhradu preukázaných výdavkov.
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I.
Zrušuje konkurz na majetok úpadcu: ZOMA, s.r.o., 076 51 Pribeník č. 203, IČO: 36 203 645 pre
nedostatok majetku.
II.
Nepriznáva správcovi podstaty: IKORE, k.s., so sídlom kancelárie: Mlynská 26, 040 01 Košice, IČO: 47
072 229, zn. správcu: S1455, náhradu preukázaných výdavkov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka
nebola čo i len sčasti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 27.2.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K004843
Spisová značka: 32K/47/2015
Okresný súd Nitra zverejňuje uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 1CoKR/79/2016-563
Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu: JUDr. Eugena Palášthyho a členov senátu: JUDr.
Paulíny Pacherovej a JUDr. Lýdie Noskovičovej, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Slovak
Sport, s.r.o. "v konkurze", so sídlom Piaristická 2, 949 01 Nitra, IČO: 36 358 037, ktorého správcom je JUDr. Peter
Sopko LL.M., so sídlom kancelárie správcu Paulínska 24, 917 01 Trnava, o návrhu navrhovateľa - správcu na
uloženie povinnosti odporcovi: v 1. rade: Jaroslavovi Jánošíkovi, bytom Pod Baránkom 69, Dolné Lefantovce, v 2.
rade: Róbertovi Gregušovi bytom Čakajovce 286, v 3. rade: Lukášovi Gregušovi, bytom Čakajovce 286, spoločne a
nerozdielne zaplatiť sumu 8.300,- Eur v prospech všeobecnej podstaty, na odvolanie odporcov v 2. rade a 3. rade,
proti uzneseniu Okresného súdu Nitra zo dňa 14.09.2016, vydané v konaní pod č.k. 32K/47/2015-522, takto
rozhodol
Odvolací súd odvolaním odporcov v 2. rade a 3. rade napadnuté uznesenie Okresného súdu Nitra zo dňa
14.09.2016, vydané v konaní pod č.k. 32K/47/2015-522, p o t v r d z u j e .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP), v lehote dvoch
mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej
inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu
vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť
spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). Povinnosť právneho zastúpenia advokátom dovolateľ nemá len v prípadoch
vymedzených § 429 ods. 2 CSP.
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa
dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).
Nesplnenie náležitostí vyžadovaných § 428 a § 429 CSP má za následok odmietnutie dovolania (§ 447 písm. d/, e/
CSP).
dňa 31.1.2017
JUDr. Eugen Palášthy, predseda senátu

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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K004844
Spisová značka: 31K/3/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : HBS Stahlbau, a.s. v likvidácii, IČO: 36 283 100, so sídlom
Hlavná 2, 943 01 Štúrovo, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: HBS Stahlbau, a.s. v likvidácii, IČO: 36 283
100, so sídlom Hlavná 2, 943 01 Štúrovo, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka HBS Stahlbau, a.s. v likvidácii, IČO: 36 283 100, so sídlom Hlavná 2, 943
01 Štúrovo.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku
Okresný súd Nitra dňa 28.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K004845
Spisová značka: 31K/9/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Juraj Čmelík, nar. 28.9.1966, bytom Hydinárska 6/11, 949
01 Nitra - Párovské Háje, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Juraj Čmelík, nar. 28.9.1966, bytom
Hydinárska 6/11, 949 01 Nitra - Párovské Háje, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Juraj Čmelík, nar. 28.9.1966, bytom Hydinárska 6/11, 949 01 Nitra Párovské Háje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 28.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K004846
Spisová značka: 31K/10/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Peter Baštrnák, nar. 27.7.1982, bytom Slávičia 81, 951 72
Neverice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Peter Baštrnák, nar. 27.7.1982, bytom Slávičia 81, 951 72
Neverice, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Peter Baštrnák, nar. 27.7.1982, bytom Slávičia 81, 951 72 Neverice.
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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Okresný súd Nitra dňa 28.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K004847
Spisová značka: 32K/41/2010
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: NEW GARDEN s.r.o. "v konkurze" so
sídlom Česká 2940/23, 946 03 Kolárovo, IČO: 36 687 022, ktorého správcom je JUDr. Petra Štofková, so sídlom
kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, uznesením č.k. 32K/41/2010-312 zo dňa 23.1.2017 zrušil konkurz na
majetok úpadcu NEW GARDEN s.r.o. "v konkurze" so sídlom Česká 2940/23, 946 03 Kolárovo, IČO: 36 687 022,
po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.2.2017.
Okresný súd Nitra dňa 27.2.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K004848
Spisová značka: 32K/30/2009
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TOPAS Slovakia, s.r.o., ,, v konkurze",
so sídlom Priemyselná 4, 949 01 Nitra, IČO: 43 970 257, ktorého správcom je Ing. Jozef Kulich, so sídlom kancelárie
Slovenská 7, 949 01 Nové Zámky, uznesením č.k. 32K/30/2009-1056 zo dňa 23.1.2017 zrušil konkurz na majetok
úpadcu TOPAS Slovakia, s.r.o., ,, v konkurze", so sídlom Priemyselná 4, 949 01 Nitra, IČO: 43 970 257, pre
nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.2.2017.
Okresný súd Nitra dňa 27.2.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K004849
Spisová značka: 31R/2/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : MM ENERG, s.r.o., IČO: 45 603 553, so sídlom Štefánikova
trieda 52, 949 01 Nitra, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: MM ENERG, s.r.o., IČO: 45 603 553, so
sídlom Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra, takto
rozhodol
Z a č í n a reštrukturalizačné konanie dlžníka MM ENERG, s.r.o., IČO: 45 603 553, so sídlom Štefánikova trieda 52,
949 01 Nitra.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 28.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K004850
Spisová značka: 31K/6/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Anna Királyová, nar. 14.8.1964, bytom S.H.Vajanského
5296/21, 940 02 Nové Zámky, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Anna Királyová, nar. 14.8.1964, bytom
S.H.Vajanského 5296/21, 940 02 Nové Zámky, takto
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Anna Királyová, nar. 14.8.1964, bytom S.H.Vajanského 5296/21, 940 02 Nové Zámky,
predbežného správcu LexCreditor k. s, so sídlom kancelárie Štefánikova 49, 949 01 Nitra, značka správcu: S1636.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach priebežne informovať súd a podať súdu záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 28.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K004851
Spisová značka: 32R/1/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: LUMEN SR, a.s. sídlom Štúrova 18, 949 01 Nitra, IČO: 36
189 022, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka LUMEN SR, a.s. so sídlom Štúrova 18, 949 01 Nitra, IČO:
36 189 022, takto
rozhodol
I. P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka LUMEN SR, a.s. so sídlom Štúrova 18, 949 01 Nitra, IČO: 36 189 022.
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu Mgr.Veronika Hetényiová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01Nitra.
III. V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka LUMEN SR, a.s. so sídlom Štúrova 18, 949 01 Nitra, IČO: 36 189 022, aby
v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky u správcu.
IV. U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu takto:
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
- nadobudnutie majetkovej účasti alebo prevod majetkovej účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej
právnickej osoby;
- prevod, prenájom alebo umožnenie bezodplatného užívania alebo zaťaženia majetku zabezpečovacím právom
alebo vecným bremenom;
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí
peňažných prostriedkov;
- vykonanie právneho úkonu smerujúceho k výslovnému uznaniu záväzku dlžníkom alebo k vzniku ručiteľského
záväzku dlžníka;
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu
záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
- vykonanie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;
- vykonanie akéhokoľvek iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
- akékoľvek plnenie peňažného záväzku dlžníka presahujúceho sumu 4.000 eur alebo viacerých peňažných
záväzkov voči tomu istému subjektu v hodnote prevyšujúcej 8.000 eur v priebehu 6 mesiacov;
- uzatvorenie zmlúv, ktorých predmetom je peňažné alebo nepeňažné plnenie v hodnote prevyšujúcej 8.000 eur;
- uzatvorenie zmlúv, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie dlžníka alebo záväzok dlžníka strpieť určitú činnosť
alebo záväzok dlžníka zdržať sa určitej činnosti po dobu viac ako 3 mesiacov;
- pracovnoprávne úkony smerujúce k vzniku alebo zániku pracovnoprávneho vzťahu fyzickej osoby s dlžníkom, a tiež
k rozsahu zmeny dohodnutého pracovného času alebo mzdových podmienok a dojednaní o peňažných alebo
nepeňažných nárokov zamestnanca po skončení pracovnoprávneho vzťahu;
- plnenie peňažných záväzkov alebo ich častí voči tretím osobám vyplývajúcich zo zmluvných alebo mimozmluvných
sankcií;
- právny úkon medzi dlžníkom a spriaznenými osobami alebo medzi dlžníkom a spriaznenými osobami veriteľov
dlžníka;
- uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie dlžníkom podľa § 124 ods.7 ZoKR,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
vrátane uznania
záväzku alebo nároku pred súdom v konaní o určenie popretej pohľadávky.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

13 o reštrukturalizačnom konaní známych veriteľov
V. U k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať
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sankcií;
- právny úkon medzi dlžníkom a spriaznenými osobami alebo medzi dlžníkom a spriaznenými osobami veriteľov
dlžníka;
- uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie dlžníkom podľa § 124 ods.7 ZoKR,
vrátane uznania záväzku alebo nároku pred súdom v konaní o určenie popretej pohľadávky.
V. U k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o reštrukturalizačnom konaní známych veriteľov
dlžníka LUMEN SR, a.s. so sídlom Štúrova 18, 949 01 Nitra, IČO: 36 189 022, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu,
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
spôsobom v zmysle čl.40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 zo dňa 29.mája 2000.
VI. Poučuje účastníkov reštrukturalizačného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa §49
zák.č.160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
VII. Poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do
30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú správcovi po lehote sa neprihliada. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, ktorými sú meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku
neprihliada. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva, inak sa pohľadávka v
reštrukturalizácii považuje na nezabezpečenú. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť,
na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej
uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Prihlášku možno opraviť
alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory tlačív príloh a údaje zapisované do
nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 27.2.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K004852
Spisová značka: 32R/2/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Alojz Illés, nar.19.7.1957, bytom 941 22 Zemné č.712, IČO:
33 795 916, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka Alojz Illés, nar.19.7.1957, bytom 941 22 Zemné č.712,
IČO: 33 795 916, takto
rozhodol
Z a č í n a reštrukturalizačné konanie dlžníka Alojz Illés, nar.19.7.1957, bytom 941 22 Zemné č.712, IČO: 33 795
916.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 27.2.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K004853
Spisová značka: 31K/47/2016
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného malého konkurzu úpadcu : Ján Remenár, nar. 20.11.1956, bytom 956 05
Nitrianska Blatnica č. 7, ktorého správcom je Mgr. Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra,
S1770, o odmene a výdavkoch predbežného správcu takto
rozhodol
I. P r i z n á v a predbežnému správcovi Mgr. Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, S1770,
odmenu v sume 165,97 eur a náhradu preukázaných výdavkov správcu v sume 323,41 eura.
II. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet predbežného správcu Mgr. Ondrej Brláš, so sídlom
kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, S1770, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov spolu v sume 489,38 eura
z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D19 107/2016 do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať 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 predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 28.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K004854
Spisová značka: 31K/45/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa : Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., IČO: 00 682
420, so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : Dezider Rétfalvy,
nar. 5.12.1952, bytom 941 41 Bešeňov č. 5, takto
rozhodol
I. Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Dezider Rétfalvy, nar. 5.12.1952, bytom 941 41 Bešeňov č. 5.
II. Súd ustanovuje správcu: JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky,
značka správcu: S12.
III. Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili
svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku.
IV. Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a
vzory tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až
6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, sa neprihliada.
V. Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29. mája 2000 o konkurznom konaní.
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

VI. Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty
na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr doručené
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námietky súd neprihliada.
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V. Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI. Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr doručené
námietky súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) 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. (§ 205 ods.1 OSP)
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie dlžník.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 28.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K004855
Spisová značka: 2K/48/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Us.Sk, spol. s r.o., so sídlom 065 11 Nová
Ľubovňa 305, IČO: 46 922 466, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Us.Sk, spol. s r.o., so sídlom 065 11 Nová Ľubovňa 305, IČO:
46 922 466.
Ustanovuje správcu: RK Správca, k.s., so sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080 06 Prešov.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 2K/48/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne
(§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
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podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa16mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
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a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len C.s.p.) strana má z dôvodov podľa § 49 ods. 1 C.s.p. právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 27.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K004856
Spisová značka: 2K/4/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marián Harniš, nar. 31.7.1977, bytom Kruhová 1004/51,
Ľubica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marián Harniš, nar. 31.7.1977, bytom Kruhová 1004/51, Ľubica,
ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Anna Žoldošová, so sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce,
o t v á r a malý konkurz,
u k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 2K/4/2017. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
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a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
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pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 ZKR). Za
deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199
ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len C.s.p.) strana má z dôvodov podľa § 49 ods. 1 C.s.p. právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).

Okresný súd Prešov dňa 27.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K004857
Spisová značka: 2K/25/2014
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Slavomír Jurčo, nar.
5.2.1972, bytom P.Z. Vrbického 175/4, 059 38 Štrba, správcom ktorého je KONRES k.s., so sídlom Hviezdoslavova
6/3388, Košice 040 01, IČO: 47 249 005, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, uznesením č. k. 2K/25/2014-145
zo dňa 31.01.2017 z r u š i l konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Slavomír Jurčo, nar. 5.2.1972, bytom P.Z.
Vrbického 175/4, 059 38 Štrba po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.02.2017.
Okresný súd Prešov dňa 28.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K004858
Spisová značka: 2K/19/2015
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Belička, nar. 26.12.1959,
trvale bytom Jurkovičova 117/82, 059 35 Batizovce, správcom ktorého je Mgr. Marián Lipa, so sídlom kancelárie
Štefánikova 18, 066 01 Humenné, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi,, uznesením č. k. 2K/19/2015-59 zo
dňa 31.01.2017 p o t v r d i l prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 voči úpadcovi: Pavol Belička, nar.
26.12.1959, trvale
Jurkovičova
117/82,
059 35
Batizovce,
prihlásených
prihláškou
na Okresnom
súde Prešov,
Vydávabytom
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
o zmene a pohľadávok
doplnení niektorých
zákonov
svojom
webovom
sídle:36.898,52
www.justice.gov.sk
vedených v konečnomazozname
po por.
č. 2 na
- 42
v celkovej
výške
eura na navrhovateľa
Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
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Štefánikova 18, 066 01 Humenné, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi,, uznesením č. k. 2K/19/2015-59 zo
dňa 31.01.2017 p o t v r d i l prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 voči úpadcovi: Pavol Belička, nar.
26.12.1959, trvale bytom Jurkovičova 117/82, 059 35 Batizovce, prihlásených prihláškou na Okresnom súde Prešov,
vedených v konečnom zozname pohľadávok po por. č. 2 - 42 v celkovej výške 36.898,52 eura na navrhovateľa
Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.02.2017.
Okresný súd Prešov dňa 28.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K004859
Spisová značka: 1K/42/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Monika Maľcovská Knapová,
nar. 01.07.1977, bytom Švábska č. 6765/57, 080 01 Prešov - Solivar, právne zast.: Mgr. Drahoslav Potoček, advokát,
Čajakova 5, 040 01 Košice, správcom ktorého je Mgr. Adrián Fabian, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov
o paušálnej odmene správcu takto
rozhodol
Priznáva Mgr. Adriánovi Fabianovi, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov paušálnu odmenu za výkon
funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 497,91 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 28.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K004860
Spisová značka: 1K/42/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Monika Maľcovská Knapová,
nar. 01.07.1977, bytom Švábska č. 6765/57, 080 01 Prešov - Solivar, právne zast.: Mgr. Drahoslav Potoček, advokát,
Čajakova 5, 040 01 Košice, správcom ktorého je Mgr. Adrián Fabian, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov,
takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Mgr. Adriána
Fabiana, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 663,88 EUR
zloženého dňa 03.10.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 107/2016.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 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).
Obchodný vestník 45/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 06.03.2017
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Prešov dňa 28.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K004861
Spisová značka: 1R/2/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Peter Kováč, s miestom podnikania Karpatská
6592/1, 080 01 Prešov, IČO: 10 761 268, o návrhu dlžníka na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka Ing. Peter Kováč, s miestom podnikania Karpatská 6592/1, 080 01 Prešov,
IČO: 10 761 268.
U s t a n o v u j e správcu JUDr. Slavomíra Dubjela, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov.
V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky v jednom
rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie k sp. zn. 1R/2/2017.
U k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája
2000 o konkurznom konaní informovať o povolení reštrukturalizácie známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné
miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike.
U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré počas reštrukturalizácie podliehajú súhlasu správcu:
a)

vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa,

b)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby ako aj nadobudnutie účasti
alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
c)
prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, prípadne ich zaťaženie
vecným bremenom,
d)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
e)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
f)

urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,

g)
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
h)
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií.
P o u č u j e veriteľov, že pohľadávka sa prihlasuje vyplnenou prihláškou spolu s prílohami, a to na predpísanom
tlačive, ktorého vzor, náležitosti a do neho zapisované údaje spolu s vysvetlivkami sú uvedené v prílohe vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“). Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 121 ZKR). Podľa § 122 ZKR prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Pre
každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí
byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene,
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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 20
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na
území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu

každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí
byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
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prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. 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. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v
reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa
pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na
požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok (§ 122
ZKR).
Ukladá správcovi predkladať súdu podrobné písomné správy o stave reštrukturalizačného konania a o aktuálnom
stave obchodnej a finančnej situácie dlžníka, a to ku 15-temu dňu každého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola reštrukturalizácia dlžníka povolená.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účinky povolenia reštrukturalizácie nastávajú odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia o povolení
reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení
v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 28.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K004862
Spisová značka: 1K/80/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Zuzana Veliká, nar.
11.08.1975, bytom Budovateľská 430/8, 094 31 Hanušovce nad Topľou, správcom ktorého je JUDr. Jozef Beňo,
PhD., so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Zuzana Veliká, nar. 11.08.1975, bytom Budovateľská 430/8, 094 31
Hanušovce nad Topľou, po splnení konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 28.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K004863
Spisová značka: 4R/1/2017
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa
zákona č.spol.
200/2011
Z. z.
Obchodnom
vestníku
Okresný súd Vydáva
Žilina vMinisterstvo
právnej veci
navrhovateľa
- dlžníka:
NSO
INVEST,
s r.o.,
soo sídlom
Veľká
Okružná
o zmene
doplnení
na svojom
webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: NSO INVEST, spol. s r.o., so sídlom Veľká Okružná
2721/39, 010 01 Žilina, IČO: 44 813 490, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: NSO INVEST, spol. s r.o., so sídlom Veľká Okružná 2721/39, 010 01
Žilina, IČO: 44 813 490 z a s t a v u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý účastník reštrukturalizačného konania (§ 116 ods.5 ZKR) do
15 dní od jeho doručenia zverejnením 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 a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Žilina dňa 28.2.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K004864
Spisová značka: 2K/11/2016
Okresný súd v Žiline v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Peter Fidrik, nar.
13.05.1975, bytom Ďanová 123, 038 42 Ďanová (do 23.05.2016 podnikajúci pod obchodný menom: Ing. Peter Fidrik,
s miestom podnikania: 038 42 Ďanová 123, IČO: 37 406 001), ktorého správcom je: JUDr. Marian Ďurana, PhD., so
sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na udelenie záväzného pokynu, takto
rozhodol
Majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty úpadcu, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 160/2016 zo dňa
18.08.2016, a to: Kia cee'd, r.v. 2008, 1,4 CVVT, Vin U5YFF52128L046966, šedá metalíza v súpisovej hodnote
2.000,-Eur, je správca povinný speňažovať v ponukovom konaní nasledovným spôsobom:
a)
správca zverejní ponukové konanie v Obchodnom vestníku
b)
lehota na podávanie ponúk bude 20 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania; ponuky sa budú
doručovať na adresu kancelárie správcu
c)
ponuka musí byť uskutočnená v písomnej forme, o čom správca prípadných záujemcov poučí
d)
ponuka musí obsahovať návrh kúpnej ceny, označenie zložky majetku, ktorý sa ponuka vzťahuje, pri
fyzických osobách fotokópiu občianskeho preukazu (iného dokladu), pri právnickej osobe výpis z príslušného registra
nie starší ako tri mesiace, doklad o zložení zálohy na zaplatenie kúpnej ceny vo výške minimálne 30% z kúpnej ceny
e)
vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 10 dní odo dňa uplynutia lehoty na podávanie ponúk, o
čom bude bezodkladne informovať súd. So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za dodržania
predchádzajúcich podmienok správca uzavrie kúpnu zmluvu. Každú uzavretú zmluvu zašle správca súdu.
f)
kúpna cena bude splatná pri podpise zmluvy
g)
v prípade, ak víťazný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu, osloví správca ďalšieho záujemcu, ktorý
predložil najvyššiu ponuku
h)
v prípade neúspechu ponukového konania požiada správca súd o uloženie ďalšieho pokynu

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 27.2.2017
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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K004865
Spisová značka: 3K/2/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AUTO ART, spol. s r.o., Hollého 24, 010
01 Žilina, IČO: 36 001 546, správcom ktorého je: JUDr. Milota Ferenčíková PhD., so sídlom kancelárie: P. Mudroňa
505/5, 036 01 Martin, uznesením č.k. 3K/2/2015-728 zo dňa 30.1.2017 povolil navrhovateľovi: POP - ART, s.r.o.,
Bystřice 1384, 739 95 Bystřice, Česká republika, IČ: 44 740 361, vstup do konkurzného konania namiesto veriteľa:
Sykur, s.r.o., Na Malý Diel 8660/9, 010 01 Žilina, IČO: 47 622 954 (predtým Advicorp L5, s.r.o.), a to v časti
pohľadávok zapísaných v zozname pohľadávok pod poradovými číslami 14/A1 - 208.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.2.2017.
V Žiline, dňa 28.2.2017
Okresný súd Žilina dňa 28.2.2017
Mgr. Antónia Ďuranová, vyššia súdna úradníčka
K004866
Spisová značka: 4K/22/2011
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Michal Štetina, nar. 22.12. 1971,
bytom Na Hôrke 29, 010 03 Žilina, uznesením 4K/22/2011-148 zo dňa 30.1. 2017 zrušil konkurz po splnení
konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 23.2. 2017.
Okresný súd Žilina dňa 28.2.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K004867
Spisová značka: 3K/11/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. peter Maceáš, nar. 26.5. 1970,
bytom Bajzova 2420/27, 010 01 Žilina, uznesením 3K/11/2015-289 zo dňa 31.1. 2017 zrušil konkurz po splnení
konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 23.2. 2017.
Okresný súd Žilina dňa 28.2.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K004868
Spisová značka: 40K/54/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa VDAS s. r. o. so sídlom M. Mišíka 19/A, 971 01 Prievidza,
IČO 45 987 769, zastúpený JUDr. Miroslav Ivanovič, advokát, so sídlom Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO 42
204 135, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Ing. Peter Vargic, nar. 30.07.1979, trvale
bytom Bojnice, takto
rozhodol
I. Dlžníkovi sa ustanovuje predbežný správca Mgr. Xénia Hofierková so sídlom kancelárie Mierové námestie 37, 911
01 Trenčín, značka správu S1531.
II. Predbežnému správcovi sa ukladá zistiť, či dlžník je alebo nie je majetný, pričom pri posúdení majetnosti je
povinný vychádzať zo všetkého zisteného majetku dlžníka a jeho trhovej hodnoty ako aj z majetku, pri ktorom možno
dôvodne predpokladať, že bol prevedený z majetku dlžníka odporovateľným právnym úkonom.
III. Predbežný správca je povinný predkladať súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu v lehote najneskôr do 10 dní od ustanovenia do
funkcie, druhú správu predloží správca najneskôr do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca
najneskôr do 28 dní od ustanovenia do funkcie a záverečnú správu predloží správca súdu najneskôr do 45 dní od
ustanovenia do funkcie.
Poučenie:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 2.3.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K004869
Spisová značka: 40K/54/2016
Spisová značka: 40K/54/2016
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Okresný súd Trenčín v právnej veci
navrhovateľa - veriteľa VDAS s. r. o. so sídlom M. Mišíka 19/A, 971 01 Prievidza, IČO 45 987 769
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Ing. Peter Vargic, nar. 30.07.1979, trvale bytom Bojnice
Vám o z n a m u j e, že pojednávanie určené na deň

07.03.2017 o 10:00 hod. na

Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, Trenčín do miestnosti č. dv. 105 posch. 1.
je z r u š e n é z dôvodu, že dlžník neosvedčil svoju platobnú schopnosť v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) bod 3 zák.
č. 7/2005 Z.z..

Okresný súd Trenčín dňa 2.3.2017
JUDr. Barbora Štefanová, 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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K004870
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Kianička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 10, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Veterníková
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/63/2016 S1192
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/63/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o bankovom účte, na ktorý je možné zložiť kauciu pri popretí pohľadávok
JUDr. Mária Veterníková, správca úpadcu Ladislav Kianička, nar. 20.08.1956, Lesná 10, 900 27 Bernolákovo, týmto
v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
oznamuje veriteľom, že kauciu pri popieraní pohľadávok iných veriteľov je možné skladať na bankový účet vedený
vo VÚB, a.s., pobočka Bratislava - Paríčkova, číslo účtu: SK51 0200 0000 0037 7849 7453, pričom variabilným
symbolom je číslo popretej pohľadávky v zozname pohľadávok. Do zoznamu pohľadávok môžu veritelia nahliadnuť
v kancelárii správcu. Nahliadnutie do zoznamu pohľadávok dohodnite vopred telefonicky na č.: 0918 804 193.
Popretie pohľadávky iného veriteľa je účinné len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive v lehote 30 dní od
uplynutia prihlasovacej lehoty (t.j. do 30.03.2017) a súčasne ak bude v tej istej lehote na vyššie uvedenom účte
pripísaná suma 350 EUR za popretie každej pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou.
JUDr. Mária Veterníková, správca

K004871
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Bánovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čavojského 422/6, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.9.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/75/2015 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/75/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Vec:
Výpis z evidencie pohľadávok proti všeobecnej podstate v konkurznej veci vedenej pod č.
31K/75/2015 a Oznam správcu konkurznej podstaty o zámere zostaviť konečný rozvrh
Správca konkurznej podstaty Mgr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, č. správcu
S1670 úpadcu Roman Bánovský, nar. 26.09.1972, bytom: Čavojského 422/6, 949 01 Nitra (ďalej len „Úpadca“) v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp.zn. 31K/75/2015, týmto oznamuje, že v súlade s
ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zostavil zoznam pohľadávok proti
všeobecnej podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené z majetku zaradeného do všeobecnej podstaty a z výťažku
zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty, a to konkrétne:
- pohľadávky z účtu – hotovosti zloženej Úpadcom, peňažných prostriedkov zo Zmluvy o mimoriadnom medziúvere
č. 2903572 7 03 a stavebnom úvere č. 2903572 2 01 v Prvej stavebnej sporiteľni, a.s., Bajkalská 30, 829 48
Bratislava 25,
- príjmov Úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – zrážky zo mzdy,
- zvyšného výťažku získaného zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca zároveň týmto oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku
zaradeného do všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov.

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

Mgr. Marek Piršel - správca

K004872
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AT PRIMA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panónska cesta 21, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 400 854
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/55/2016 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/55/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, zn. S 1818 - správca konkurznej
podstaty úpadcu: AT PRIMA, s.r.o., so sídlom: Panónska cesta 21, 851 04 Bratislava, IČO: 47 400 854, právne
zastúpeného: Studio Legale, s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom: Mostová 2, 811 02 Bratislava v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 8K/55/2016, týmto v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa
uskutoční dňa 12.04.2017 o 09:00 hod., na adrese Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, budova BBC 1 +,blok B,
na prvom poschodí v priestoroch s názvom SPORT BAR.
Program schôdze veriteľov je nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Voľba veriteľského výboru
Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
Záver

Usmernenie k prezentácii účastníkov schôdze veriteľov:
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Predseda schôdze môže povoliť
účasť na schôdzi veriteľov aj úpadcovi, štatutárnemu orgánu alebo členovi štatutárneho orgánu úpadcu alebo
zákonnému zástupcovi úpadcu. Na požiadanie predsedu schôdze sú tieto osoby povinné sa na schôdzi veriteľov
zúčastniť a odpovedať na otázky predsedu schôdze. Veritelia fyzické osoby pri prezentácii predložia doklad
totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny výpis z Obchodného registra nie starší ako 1 mesiac, spolu
s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne
poverenie na zastupovanie, v prípade, ak plná moc prípadne poverenie nie súčasťou správcovského spisu.
Prezentácia veriteľov bude prebiehať priebežne, v tejto súvislosti je potrebné sa dostaviť na miesto konania schôdze
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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Prezentácia veriteľov bude prebiehať priebežne, v tejto súvislosti je potrebné sa dostaviť na miesto konania schôdze
veriteľov v dostatočnom časovom predstihu pred začatím schôdze veriteľov tak, aby prezentácia veriteľov mohla byť
ukončená o 08:59 hod.

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca
Ing. Maroš Semko, zástupca kancelárie

K004873
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milo Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fatranská 3100 / 4, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lubomír Kadura
Sídlo správcu:
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/19/2014 S1317
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/19/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Lubomír Kadura, správca úpadcu Martin Milo, nar. 15.8.1979, bytom Fatranská 3100/4, 010 08, konkurzné
konanie vedené Okresným súdom v Žiline, sp.zn.: 3K/19/2014, sp.zn. správcovského spisu: 3K/19/2014 S1317
týmto zverejňuje súpis majetku úpadcu. Jedná sa o hotovosť úpadcu, ktorú uhradil na účet správcu:

Peňažná suma 1.700,- eur
V Žiline 28.2.2017
Mgr. Lubomír Kadura
správca

K004874
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Brida
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zakvášov 1518/50, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Šrobárova 9, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 38K/67/2015 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/67/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE SPRÁVCU O ZAPÍSANÍ POHĽADÁVKY, KTORÁ BOLA PRIHLÁSENÁ PO UPLYNUTÍ ZÁKLADNEJ
PRIHLASOVACEJ
LEHOTY,
DO
ZOZNAMU
POHĽADÁVOK
JUDr. Mária Bustinová, správca konkurznej podstaty úpadcu JUDr. JÁN BRIDA, nar. 15.12.1953, bydliskom
Zákvašov 1518/50, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 Zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamujem veriteľom ostatných prihlásených pohľadávok a všetkým účastníkom konkurzného konania sp. zn.
38K/67/2015,
že
:
1.)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1.)
Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty (uloženej v § 28 ods. 2 ZKR) bola do konkurzného konania vyhláseného
na majetok úpadcu JUDr. JÁN BRIDA, nar. 15.12.1953, bydliskom Zákvašov 1518/50, 017 01 Považská Bystrica,
Slovenská
republika
doručená
do
sídla
mojej
kancelárie
:
A) Súhrnná prihláška pohľadávky veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35776005, Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, Slovenská republika, ktorý si prihlásil / uplatnil pohľadávku pod por. č. 3 celkom v sume 80,00 EUR.
B) Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.,
IČO: 35937874, Panónska 2, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, ktorý si prihlásil / uplatnil pohľadávku pod por.
č. 2 celkom v sume 93,55 EUR.
2.) Som vykonala zmeny údajov zapisovaných do zoznamu pohľadávok tak, že som zapísala do zoznamu
pohľadávok prihlášky pohľadávok vyššie menovaných veriteľov.
V Trenčianskych Tepliciach dňa 01.03.2017
JUDr. Mária Bustinová, správca

K004875
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miloš Ihnát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klenová ul. 45, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/58/2016_S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/58/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov
Mgr. Milena Nosková, správca úpadcu Ing. Miloš Ihnát, nar. 16.09.1956, bytom Klenová ul. 45, 831 01 Bratislava, št.
občan SR, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 07.04.2017 o 10:00 hod, v kancelárii správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava, s nasledovným programom: 1. Otvorenie schôdze, 2. Správa o činnosti správcu a
stave konkurzného konania, 3. Voľba zástupcu veriteľov, 4. Rozhodovanie o výmene správcu (ust. § 36 ZKR), 5.
Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z Obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Poznámka: V prípade, že avizuje svoju účasť na schôdzi veriteľov počet veriteľov, ktorý kapacitne prekračuje
možnosti sídla správcu, oznámim zverejnením v Obchodnom vestníku zmenu miesta konania prvej schôdze
veriteľov.
Mgr. Milena Nosková, správca

K004876
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Štucková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubany 187, 062 15 Jakubany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2016S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Týmto oznamujem, že za účelom speňaženia hnuteľných vecí zaradených do súpisu majetku oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa: OTP banka Slovensko, a.s., vyhlasujem ponukové konanie na predaj týchto hnuteľných
vecí:
p.č.

Popis

Pribl.
výroby

rok

1.

Tepelné čerpadlo pre prípravu teplej
vody TEC TM

2014

Používané od 10/2014
bežnému opotrebeniu.

zodpovedá

1/1

2.

Bubnový sušič PRIMUS T35G

2014

Používané od 10/214 - stav zodpovedá bežnému
opotrebeniu.

1/1

Stav opotrebovanosti

Vlast.
-

stav

Súpis. hod. v
Eur
1.800,-

3.000,-

Podmienky ponukového konania:
1.
Záujemcovia o kúpu vyššie označených hnuteľných vecí doručia svoje písomné ponuky v zapečatenej obálke s
označením „Konkurz 2K/3/2016 PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcovskej kancelárie: JUDr. Ľuba
Berezňaninová, správkyňa, Hlavná 45, 080 01 Prešov, a to najneskôr do 30 dní od uverejnenia tohto
oznámenia v OV. Na ponuky doručené do správcovskej kancelárie po uvedenej lehote, správkyňa nebude
prihliadať. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku.
2.
Kupujúcim môže byť tak fyzická, ako aj právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané všetky
záväzky voči úpadcovi, inak bude z vyhodnocovania ponukového konania vylúčený. Z ponukového konania
sú vylúčené tiež blízke osoby úpadcu a osoby, v ktorých má úpadca, alebo niektorá z blízkych osôb
úpadcu, majetkovú účasť.
3.
Záujemcovia uvedú v ponuke svoje identifikačné údaje. Fyzické osoby v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko,
dátum narodenia, príp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac. Právnické osoby v rozsahu
obchodné meno/ názov, sídlo, IČO, DIČ a výpis z obchodného alebo iného registra, nie starší ako 1 mesiac.
4.
Záujemcovia predložia záväzný návrh cenovej ponuky za predaj hnuteľných vecí. Ponuka sa pritom môže
vzťahovať na všetky súpisové zložky majetku uvedené pod č. 1. a 2. alebo len na niektoré z nich. Záujemca
v ponuke uvedie číslo súpisovej zložky, resp. zložiek majetku, o ktoré má záujem, s uvedením ponúkanej
ceny pre každú jednotlivú súpisovú zložku (nie súhrnnú cenu).
5.
Obhliadku hnuteľných vecí možno vykonať po predchádzajúcej dohode so správkyňou na tel. č.: 0907 129 893.
Záväzný pokyn na realizáciu ponukového konania je k dispozícii na nahliadnutie v kancelárii správkyne.
6.
Otvorenie obálok sa uskutoční na adrese správcovskej kancelárie správkyne, a to v lehote 5 dní od uplynutie
lehoty na predkladanie ponúk. O predložených ponukách správkyňa informuje zabezpečeného veriteľa:
OTP Banka Slovensko, a.s., IČO: 31 318 916, Štúrova 5, Bratislava. O výsledku oboznámenia sa s
ponukami spíše správkyňa úradný záznam. Zabezpečený veriteľ má právo sa zúčastniť na otvorení obálok.
Taktiež má právo neprijať žiadnu z predložených ponúk záujemcov, ak ich vyhodnotí ako nízke. Výsledok
ponukového konania bude písomne oznámený do 10 dní po vyhodnotení ponúk.
7.
Víťazným účastníkom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu cenu pre jednotlivú
súpisovú zložku a bude odsúhlasený zabezpečeným veriteľom. Ak zabezpečený veriteľ neodsúhlasí
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súpisovú zložku a bude odsúhlasený zabezpečeným veriteľom. Ak zabezpečený veriteľ neodsúhlasí
ponúknutú cenu v lehote stanovenej správkyňou, bude podaný návrh na Okresnom súde Prešov, ako
príslušnom konkurznom súde, aby tento rozhodol o ponúknutej cene.
8.
V prípade rovnocenných ponúk budú záujemcovia, ktorí predložili najvyššie rovnocenné ponuky, vyzvaní, aby
svoje ponuky doplnili. Ak aj po doplnení ponúk, ostanú ponuky rovnocenné, správkyňa určí víťaza
ponukového konania žrebom. Víťaz ponukového konania uzavrie so správkyňou kúpnu zmluvu v lehote15
dní od oznámenia víťazstva v ponukovom konaní. Kúpnu cenu je víťaz ponukového konania povinný
uhradiť najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy.

Prešov, dňa 28.02.2017

JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa

K004877
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Kollár Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Hámre 1226, 966 61 Hodruša - Hámre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1971
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
P. Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4K/76/2016 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/76/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie: P. Rádayho 8, 984 01 Lučenec - správca
konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Kollár Jozef, nar.: 14.03.1971, bytom: Dolné Hámre 1226, 966 61 Hodruša –
Hámre v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 4K/76/2016, týmto v zmysle
ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zvoláva schôdzu
veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 13.04.2017 o 13:00 hod., na adrese P. Rádayho 8, 984 01 Lučenec
v priestoroch kancelárie správcu.
Program schôdze veriteľov je nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
Záver

Usmernenie k prezentácii účastníkov schôdze veriteľov:
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Predseda schôdze môže povoliť
účasť na schôdzi veriteľov aj úpadcovi, štatutárnemu orgánu alebo členovi štatutárneho orgánu úpadcu alebo
zákonnému zástupcovi úpadcu. Na požiadanie predsedu schôdze sú tieto osoby povinné sa na schôdzi veriteľov
zúčastniť a odpovedať na otázky predsedu schôdze. Veritelia fyzické osoby pri prezentácii predložia doklad
totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny výpis z Obchodného registra nie starší ako 1 mesiac, spolu
s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne
poverenie na zastupovanie, v prípade, ak plná moc prípadne poverenie nie súčasťou správcovského spisu.
Prezentácia veriteľov bude prebiehať priebežne, v tejto súvislosti je potrebné sa dostaviť na miesto konania schôdze
veriteľov v dostatočnom časovom predstihu pred začatím schôdze veriteľov tak, aby prezentácia veriteľov mohla byť
ukončená o 08:59 hod.

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca
JUDr. Mária Kandalová, zástupca kancelárie

K004878
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Brontvaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 263/10, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Plavisko 7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 6K/23/2015/S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/23/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie
Správca konkurznej podstaty úpadcu: Marián Brontvaj, nar. 26.08.1974, trvale bytom Štefánikova 263/10, 029 01
Námestovo, v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR)
a záväzným pokynom príslušného orgánu oznamuje vyhlásenie I. kola ponukového konania na predaj hnuteľného
majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu mimo dražby a to:
zbraň – guľovnica samonabíjacia, model: CZ858, výr. číslo: A771034, kaliber: 7,62x39, kategória B, súpisová
zložka majetku č. 8 zverejnená dňa 15.11.2016 v OV219/2016, K025954, súpis všeobecnej podstaty, súpisová
hodnota: 450,00 € minimálne za 60% súpisovej hodnoty.
1. Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote 15 dní odo dňa uverejnenia ponukového konania na
adresu kancelárie správcu: JUDr. Radovan Birka, Plavisko 7, 034 01 Ružomberok v zalepených obálkach
s označením: „PONUKA NEOTVÁRAŤ – 6K/23/2015“.
Ponuka musí obsahovať:
- meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, resp. obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu,
- špecifikáciu majetku o kúpu ktorého má záujem,
- výšku ponúkanej kúpnej ceny,
- fotokópiu príslušného oprávnenia držať a nakladať s predmetom prevodu.
2. Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 3 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na
zasielanie ponúk v kancelárii správcu.
3. Správca má právo odmietnuť ponuku, ktorá bude obsahovať nižšiu sumu ako je stanovená minimálna hodnota.
4. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu so záujemcom, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
5. Bližšie informácie ohľadom speňažovaného majetku je možné získať na tel. čísle: 0948014488 alebo emailom:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Bližšie informácie ohľadom speňažovaného majetku je možné získať na tel. čísle: 0948014488 alebo emailom:
rado.birka@gmail.com prípadne osobne v kancelárii správcu po dohode so správcom.
V Ružomberku, 01.03.2017
JUDr. Radovan Birka, správca

K004879
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavol Deutsch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 814/10, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.1.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/33/2015 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/33/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súp.zl.č. 17
zrážky zo starobného dôchodku úpadcu vyplácané Sociálnou poisťovňou vo výške, v akej môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za mesiac február 2017
súpisová hodnota: 127,02 €
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa

K004880
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Antaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrabušice 0, 053 15 Hrabušice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/51/2016S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/51/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Matúš Čepček , správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Antaš, nar. 16.02.1977, tr. bytom Hrabušice, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č. k. 31K/51/2016, týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov
v zmysle ustanovenia §34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych
predpisov (ďalej v texte len "ZoKR"), ktorá sa uskutoční dňa 13.04.2017 o 10.00 hod. (prezentácia veriteľov sa bude
konať od 09.30 hod.) v kancelárii správcu JUDr. Jana Čepčeková na adrese Námestie slobody 2, 066 01 Humenné.
Program prvej schôdze veriteľov je nasledovný:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa §36 ZKR
4. Voľba zástupcu veriteľov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Záver
Právo účasti na prvej schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na prvej schôdzi
veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania prvej schôdze veriteľov zistená, čo do právneho dôvodu
a vymáhateľnosti. Veritelia sú povinní pri prezentácii predložiť doklad totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia
aktuálny výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra vedeného podľa osobitného predpisu, nie
starší ako 1 mesiac spolu s dokladom totožnosti. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na
zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Matúš Čepček, správca S 1701

K004881
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Polťák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chmeľová 16/6, 955 01 Topoľčany - Veľké Bedzany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/30/2016 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/30/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
popis: v zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
súpisová hodnota a mena: 16,76 €

V Nitre, dňa 01.03.2017

JUDr. Andrea Pállová, správca

K004882
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Walter Barthelmes
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 318/16, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vrábel
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/42/2016 S1633
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 06.03.2017

Okresný súd Bratislava I
8K/42/2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že
súpis majetku všeobecnej podstaty bol doplnený o novú súpisovú zložku majetku v časti "Iné majetkové hodnoty":
2. Peňažná hotovosť

3.500,- € 01.03.2017 Majetok úpadcu zistený správcom

100% z nominálnej hodnoty sumy, t.j. 3.500,- €

Pre prehľadnosť správca tiež uverejňuje aktuálny súpis majetku všeobecnej podstaty:
Súpis majetku všeobecnej podstaty vyhotovený v zmysle § 76 a § 77 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 37 a nasl. 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
Súpis majetku všeobecnej podstaty k 01.03.2017
Iné majetkové hodnoty
Por. č.

Iná
hodnota

majetková

Výška

Deň
zapísania
súpisu

Peňažná hotovosť

1.500,- € 08.12.2016

Peňažná hotovosť

3.500,- € 01.03.2017

do

Dôvod zapísania do súpisu
Majetok
správcom
Majetok
správcom

úpadcu
úpadcu

Súpisová hodnota

zistený 100% z nominálnej hodnoty sumy, t.j.
1.500,- €
zistený 100% z nominálnej hodnoty sumy, t.j.
3.500,- €

Správca v rámci svojej činnosti vykonávanej s odbornou starostlivosťou nezistil žiaden iný majetok úpadcu
podliehajúci konkurzu.

JUDr. Peter Vrábel, správca
V Bratislave, dňa 01.03.2017

K004883
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SKIHALL, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bottova 2, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 027 621
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavol Malich
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2016 S277
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

JUDr. Pavol Malich, správca dlžníka: SKIHALL, spol. s.r.o., so sídlom Bottova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 44 027
621, týmto v súlade s § 128 ods. 5 ZKR zverejňuje:

Zápisnicu z veriteľského výboru konaného dňa 28.02.2017:
sp. zn.:

2R/2/2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zoznam prítomných členov:
JUDr. Slávo Uhrina
Mesto Gbely – Ing. Jozef Hazlinger
Milena Mrvová – Media Coeli – Mgr. Rastislav Sopóci – predseda veriteľského výboru

Opis priebehu zasadnutia veriteľského výboru:

Veriteľ JUDr. Slávo Uhrina navrhol dňa 27.02.2017 zvolanie veriteľského výboru Dlžníka za účelom zvolenia nového
predsedu veriteľského výboru Dlžníka na deň 28.02.2017 o 10:00 hod. na ul. Dunajská 25, 811 08 Bratislava (v
sídle správcu). Dôvodom zvolania veriteľského výboru Dlžníka bola skutočnosť, že veriteľ JUDr. Slávo Uhrina sa
vzdal funkcie predsedu veriteľského výboru Dlžníka.
Veriteľ Milena Mrvová – Media Coeli zastúpená Mgr. Rastislavom Sopócim dal protinávrh, a to, aby nový predseda
veriteľského výboru Dlžníka bol zvolený elektronickou komunikáciou medzi jednotlivými členmi veriteľského výboru
Dlžníka z dôvodu pracovnej vyťaženosti.
Veriteľ Mesto Gbely – Ing. Jozef Hazlinger sa z dôvodu pracovných povinností priklonil k návrhu veriteľa Mileny
Mrvovej – Media Coeli zastúpenej Mgr. Rastislavom Sopócim a hlasoval za voľbu predsedu veriteľského výboru
Dlžníka elektronickou formou. Veriteľ Mesto Gbely – Ing. Jozef Hazlinger navrhol zvoliť za predsedu veriteľského
výboru Dlžníka veriteľa Milenu Mrvovú – Media Coeli zastúpenú Mgr. Rastislavom Sopócim.
Medzi jednotlivými členmi veriteľského výboru Dlžníka bola odsúhlasená elektronická komunikácia (počtom hlasov
2:1) pri voľbe nového predsedu veriteľského výboru Dlžníka.

Prijaté uznesenie spolu s hlasovaním jednotlivých členov veriteľského výboru zo dňa 28.02.2017:
Veriteľ Mesto Gbely – Ing. Jozef Hazlinger navrhol za zvolenie do funkcie predsedu veriteľského výboru Dlžníka
veriteľa Milenu Mrvovú - Media Coeli zastúpeného Mgr. Rastislavom Sopócim.
Výsledky hlasovania:
Veriteľ JUDr. Slávo Uhrina hlasoval za návrh veriteľa Mesta Gbely – Ing. Jozefa Hazlingera
Veriteľ Mesto Gbely hlasoval za návrh veriteľa Mesta Gbely – Ing. Jozefa Hazlingera
Veriteľ Milena Mrvová – Media Coeli zastúpená Mgr. Rastislavom Sopócim hlasovala za návrh veriteľa Mesta Gbely
– Ing. Jozefa Hazlingera

Na to bolo pomerom hlasov 3 : 0 prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 1: Veriteľský výbor v reštrukturalizácii dlžníka: SKIHALL, spol. s r.o., so sídlom Bottova 2, 811
09 Bratislava, IČO: 44 027 621, ktorá je vedená na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn.: 2R/2/2016, si volí
nového predsedu veriteľského výboru, ktorým je veriteľ Milena Mrvová – Media Coeli zastúpená Mgr.
Rastislavom Sopócim.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Rôzne:
Nový predseda veriteľského výboru poďakoval jednotlivým členom za prejavenú dôveru a konštatoval, že dňa
17.02.2017 Dlžník doručil pôvodnému predsedovi veriteľského výboru JUDr. Slávovi Uhrinovi záverečný návrh
reštrukturalizačného plánu Dlžníka spolu so všetkými zákonom stanovenými prílohami (ďalej aj len „návrh R.
plánu“), a teda bola zachovaná predĺžená 60 dňová lehota odo dňa jej povolenia v súlade s § 143 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov ďalej len „ZKR“).
Dlžník poslal záverečný návrh R. plánu všetkým členom veriteľského výboru dňa 17.02.2017 elektronickou formou.
Vzhľadom na skutočnosť, že veriteľ JUDr. Slávo Uhrina sa vzdal funkcie predsedu veriteľského výboru a odmietol
podpísať zápisnicu z veriteľského výboru konaného dňa 17.02.2017 informoval predseda veriteľského výboru
Dlžníka, že pripraví zápisnicu z veriteľského výboru konaného dňa 17.02.2017, na ktorej boli prijaté nasledovné
uznesenia:
Prijaté uznesenia spolu s hlasovaním jednotlivých členov veriteľského výboru zo dňa 17.02.2017:
Člen veriteľského výboru Mesto Gbely – Ing. Jozef Hazlinger vyzval členov veriteľského výboru na hlasovanie
o schválení, respektíve zamietnutí návrhu R. plánu Dlžníka.
Výsledky hlasovania:
Veriteľ JUDr. Slávo Uhrina sa zdržal hlasovania o návrhu R. plánu.
Veriteľ Mesto Gbely hlasoval za schválenie návrhu R. plánu.
Veriteľ Milena Mrvová – Media Coeli zastúpená Mgr. Rastislavom Sopócim hlasovala za schválenie návrhu R. plánu

Na to bolo pomerom hlasov 2 : 0 prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 1 zo dňa 17.02.2017: Veriteľský výbor v reštrukturalizácii dlžníka: SKIHALL, spol. s r.o., so
sídlom Bottova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 44 027 621, ktorá je vedená na Okresnom súde Bratislava I pod sp.
zn.: 2R/2/2016, schvaľuje predložený návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka zo dňa 17.02.2017.

Po prijatí Uznesenia č. 1 o schválení návrhu R. plánu Dlžníka člen veriteľského výboru Mesto Gbely – Ing. Jozef
Hazlinger vyzval členov veriteľského výboru na hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2, ktorým veriteľský výbor
v súlade s § 144 ods. 3 ZKR požiada reštrukturalizačného správcu Dlžníka – JUDr. Pavla Malicha, o zvolanie
schvaľovacej schôdze a zároveň v súlade s § 146 ods. 2 písm. b) ZKR odporučí účastníkom reštrukturalizačného
plánu, oprávneným hlasovať na schvaľovacej schôdzi, aby na tejto schôdzi hlasovali za prijatie reštrukturalizačného
plánu (ďalej aj len „uznesenie č. 2“).
Výsledky hlasovania:
Veriteľ JUDr. Slávo Uhrina sa zdržal hlasovania o uznesení č. 2.
Veriteľ Mesto Gbely hlasoval za prijatie uznesenia č. 2.
Veriteľ Milena Mrvová – Media Coeli zastúpená Mgr. Rastislavom Sopócim hlasovala za prijatie uznesenia č. 2.

Na to predseda veriteľského výboru Dlžníka konštatoval, že veriteľský výbor Dlžníka pomerom hlasov 2 : 0 prijal
nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 2 zo dňa 17.02.2017: Veriteľský výbor v reštrukturalizácii dlžníka: SKIHALL, spol. s r.o., so
sídlom Bottova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 44 027 621, ktorá je vedená na Okresnom súde Bratislava I pod sp.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sídlom Bottova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 44 027 621, ktorá je vedená na Okresnom súde Bratislava I pod sp.
zn.: 2R/2/2016, v súlade s § 144 ods. 3 ZKR žiada reštrukturalizačného správcu Dlžníka – JUDr. Pavla
Malicha, o zvolanie schvaľovacej schôdze a zároveň v súlade s § 146 ods. 2 písm. b) ZKR odporúča
účastníkom reštrukturalizačného plánu Dlžníka, oprávneným hlasovať na schvaľovacej schôdzi, aby na
tejto schôdzi hlasovali za prijatie tohto reštrukturalizačného plánu.

Záver:
Predseda veriteľského výboru Dlžníka poďakoval jednotlivým členom veriteľského výboru Dlžníka.
V Bratislave dňa 28.02.2017

Milena Mrvová – Media Coeli
v zastúpení
Mgr. Rastislav Sopóci, advokát
predseda veriteľského výboru Dlžníka

Zápisnicu zverejňuje: JUDr. Pavol Malich, správca
V Bratislave dňa 01.03.2017

K004884
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Lonc " v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zadný Dielec 907/7, 010 09 Žilina - Bytčica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1965
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/11/2016/S 1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/11/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania - 2. kolo

LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca úpadcu Milan Lonc, nar.
25.12.1965, trvale bytom: Zadný Dielec 907/7, 010 09 Žilina – Bytčica (podnikajúci pod obchodným menom:
Milan Lonc - Lomi, s miestom podnikania Hviezdoslavova 726/42, 010 01 Žilina, IČO: 22 871 144), v súlade
s vydaným záväzným pokynom príslušného veriteľského orgánu, ponúka v rámci verejného ponukového konania
na predaj časť hnuteľného majetku úpadcu - SAMOSTATNE, za kúpnu cenu vo výške minimálne 50% súpisovej
hodnoty:
Zoznam majetku - hnuteľné veci
P. č.

Popis hnuteľnej veci

Inventárne číslo

Hodnota v €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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21

Lamelovačka

Neuvedené

20,00 €

22

Ručná fréza

Neuvedené

25,00 €

23

multifunkčné zariadenie

Neuvedené

40,00 €

24

multifunkčné zariadenie

Neuvedené

40,00 €

25

sponkovačka - ručná bez batérie

Neuvedené

15,00 €

26

Ručná fréza EXTOL

Neuvedené

25,00 €

27

Tlačiareň HP

Neuvedené

60,00 €

28

Registračná pokladňa EURO 1000T

Neuvedené

90,00 €

29

Skartovačka SIGMA

Neuvedené

10,00 €

30

PC zostava

Neuvedené

60,00 €

31

FAX - Panasonic

Neuvedené

10,00 €

32

sponkovačka

Neuvedené

40,00 €

33

sponkovačka

Neuvedené

40,00 €

34

kávovar

Neuvedené

15,00 €

35

multifunkčné zariadenie

Neuvedené

40,00 €

36

odsávanie 1 vrecové

Neuvedené

80,00 €

37

ručná el. pílka Fieldmann

Neuvedené

30,00 €

38

ventilátor

Neuvedené

10,00 €

39

PC zostava

Neuvedené

50,00 €

40

PC zostava

Neuvedené

60,00 €

41

kompresor - malý

Neuvedené

60,00 €

42

kompresor - veľký

Neuvedené

250,00 €

43

zváračka

Neuvedené

150,00 €

Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu hnuteľného majetku v zalepenej obálke s označením
„PONUKA - LONC- VP 2 - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: LICITOR recovery, k.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina tak,
aby bola doručená najneskôr do 10 dní do 14.00 od zverejnenia tohto inzerátu.

Bližšie informácie o podmienkach verejného ponukového konania poskytne správca konkurznej podstaty
v informačnom memorande o verejnom ponukovom konaní, v ktorom sú uvedené informácie o náležitostiach
a prílohách ponuky. O zaslanie informačného memoranda môže záujemca požiadať osobne v správcovskej
kancelárii správcu, e-mailom na adrese: msustek@licitor.sk alebo telefonicky na čísle 0905/447 835.

LICITOR recovery, k.s., správca

K004885
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Limba - Skalka, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veternícka 117/19, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 589 821
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/70/2016 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/70/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

38

Obchodný vestník 45/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.03.2017

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu Limba
- Skalka, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Veternícka 117/19, 967 01 Kremnica, Slovenská republika, IČO: 31
589 821 v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola správcom zapísaná
nasledujúca pohľadávka uplatnená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
- pohľadávka veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35
724 803, prihlásené prihláškou pohľadávok s poradovým č. 1, doručenou správcovi dňa 28.02.2017: pohľadávka
por. č. 1 – v celkovej prihlásenej sume 36.102,39 EUR.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K004886
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SKIHALL, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bottova 2, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 027 621
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavol Malich
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2016 S277
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

JUDr. Pavol Malich, správca dlžníka: SKIHALL, spol. s.r.o., so sídlom Bottova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 44 027
621, týmto v súlade s § 128 ods. 5 ZKR zverejňuje:

Zápisnicu z veriteľského výboru konaného dňa 17.02.2017:
sp. zn.:

2R/2/2016

Zoznam prítomných členov:
JUDr. Slávo Uhrina
Mesto Gbely – Ing. Jozef Hazlinger
Milena Mrvová – Media Coeli – Mgr. Rastislav Sopóci – predseda veriteľského výboru

Opis priebehu zasadnutia veriteľského výboru:
Predseda veriteľského výboru Dlžníka konštatoval, že dňa 17.02.2017 Dlžník doručil záverečný návrh
reštrukturalizačného plánu Dlžníka spolu so všetkými zákonom stanovenými prílohami pôvodnému predsedovi
veriteľského výboru JUDr. Slávovi Uhrinovi (ďalej aj len „návrh R. plánu“), a teda bola zachovaná predĺžená 60
dňová lehota odo dňa jej povolenia v súlade s § 143 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov ďalej len „ZKR“).
Dlžník poslal záverečný návrh R. plánu všetkým členom veriteľského výboru dňa 17.02.2017 elektronickou formou.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vzhľadom na skutočnosť, že JUDr. Slávo Uhrina sa vzdal funkcie predsedu veriteľského výboru Dlžníka a odmietol
podpísať zápisnicu z veriteľského výboru Dlžníka konaného dňa 17.02.2017, bol zvolaný veriteľský výbor Dlžníka,
ktorý sa konal dňa 28.02.2017. Na Veriteľskom výbore Dlžníka bol do funkcie jeho predsedu zvolený veriteľ Milena
Mrvová – Media Coeli zastúpený Mgr. Rastislavom Sopócim.
Novozvolený predseda veriteľského výboru Dlžníka týmto vyhotovuje zápisnicu z veriteľského výboru Dlžníka
konaného dňa 17.02.2017, na ktorej boli prijaté nasledovné uznesenia:

Prijaté uznesenia spolu s hlasovaním jednotlivých členov veriteľského výboru zo dňa 17.02.2017:
Člen veriteľského výboru Mesto Gbely – Ing. Jozef Hazlinger vyzval členov veriteľského výboru na hlasovanie
o schválení, respektíve zamietnutí návrhu R. plánu Dlžníka.
Výsledky hlasovania:
Veriteľ JUDr. Slávo Uhrina sa zdržal hlasovania o návrhu R. plánu.
Veriteľ Mesto Gbely hlasoval za schválenie návrhu R. plánu.
Veriteľ Milena Mrvová – Media Coeli zastúpená Mgr. Rastislavom Sopócim hlasovala za schválenie návrhu R. plánu
Na to bolo pomerom hlasov 2 : 0 prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 1: Veriteľský výbor v reštrukturalizácii dlžníka: SKIHALL, spol. s r.o., so sídlom Bottova 2, 811
09 Bratislava, IČO: 44 027 621, ktorá je vedená na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn.: 2R/2/2016,
schvaľuje predložený návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka zo dňa 17.02.2017.

Po prijatí Uznesenia č. 1 o schválení návrhu R. plánu Dlžníka člen veriteľského výboru Mesto Gbely – Ing. Jozef
Hazlinger vyzval členov veriteľského výboru na hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2, ktorým veriteľský výbor
v súlade s § 144 ods. 3 ZKR požiada reštrukturalizačného správcu Dlžníka – JUDr. Pavla Malicha, o zvolanie
schvaľovacej schôdze a zároveň v súlade s § 146 ods. 2 písm. b) ZKR odporučí účastníkom reštrukturalizačného
plánu, oprávneným hlasovať na schvaľovacej schôdzi, aby na tejto schôdzi hlasovali za prijatie reštrukturalizačného
plánu (ďalej aj len „uznesenie č. 2“).
Výsledky hlasovania:
Veriteľ JUDr. Slávo Uhrina sa zdržal hlasovania o uznesení č. 2.
Veriteľ Mesto Gbely hlasoval za prijatie uznesenia č. 2.
Veriteľ Milena Mrvová – Media Coeli zastúpená Mgr. Rastislavom Sopócim hlasovala za prijatie uznesenia č. 2.
Na to predseda veriteľského výboru Dlžníka konštatoval, že veriteľský výbor Dlžníka pomerom hlasov 2 : 0 prijal
nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 2: Veriteľský výbor v reštrukturalizácii dlžníka: SKIHALL, spol. s r.o., so sídlom Bottova 2, 811
09 Bratislava, IČO: 44 027 621, ktorá je vedená na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn.: 2R/2/2016,
v súlade s § 144 ods. 3 ZKR žiada reštrukturalizačného správcu Dlžníka – JUDr. Pavla Malicha, o zvolanie
schvaľovacej schôdze a zároveň v súlade s § 146 ods. 2 písm. b) ZKR odporúča účastníkom
reštrukturalizačného plánu Dlžníka, oprávneným hlasovať na schvaľovacej schôdzi, aby na tejto schôdzi
hlasovali za prijatie tohto reštrukturalizačného plánu.
V Bratislave dňa 28.02.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Milena Mrvová – Media Coeli
v zastúpení
Mgr. Rastislav Sopóci, advokát
predseda veriteľského výboru Dlžníka

Zápisnicu zverejňuje: JUDr. Pavol Malich, správca
V Bratislave dňa 01.03.2017

K004887
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Vasilišin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 449/5, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/25/2016S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/25/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty
PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Por. č. súp. zl. maj.
3.

663,88 Eur

Celková
suma

Mena

Právny dôvod vzniku

Dlžník

Nevyčerpaný preddavok na odmenu a výdavky predbežného správcu, kt. JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa, IČO:
nebol pred vyhlásením konkurzu súdom ustanovený
42249384, Hlavná 45, Prešov

Prešov, dňa 01.03.2017 JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa

K004888
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Štucková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubany 187, 062 15 Jakubany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2016S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2016
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Týmto oznamujem, že došlo k preradeniu majetku zapísaného do súpisu majetku oddelenej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Týmto oznamujem, že došlo k preradeniu majetku zapísaného do súpisu majetku oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa: Slovak Business Agency, ktorého pohľadávka zanikla počas konkurzu, a to do súpisu
majetku všeobecnej podstaty.
Preradenie sa týka týchto hnuteľných vecí:
HNUTEĽNÁ VEC

p.č.

Popis

Pribl. rok
výroby

Stav opotrebovanosti

1.

Automatická práčka zn. Whirlpool, model: AWM9200/WH, 12NC
kód: 857008501020, biela farba, počet otáčok 1000, materiál
bubna: ušľachtilá oceľ, ovládací systém: elektronický, ohrievací
výkon 2050 w, spot.energie pri praní: 1,57 kWh

2013

Používané cca 3 roky stav
zodpovedá
bežnému opotrebeniu.

1/1

3

2.

Automatická práčka zn. AEG, model 60640, bila farba, počet
otáčok 1000, materiál nádrže: HiCarbon, spot.vody: 46 l,
ovl.systém: LCD dig.display, spot.energie pri praní: 1,02 kWh

2013

Používané cca 3 roky stav
zodpovedá
bežnému opotrebeniu.

1/1

1

3.

Sušička prádla zn. Whirlpool, model AWZ8000/PRO, farba biela, 8
programov, kapacita: 8 kg, počet ot. pri dstreďovaní: 54, materiál
bubna: nerez, typ ovl.: elektronický, ohrev: elektrický, výkon:
2,9kWh, rozmery: 595mm x 600mm x 850mm, hmotnosť: 40 kg

2013

Používané cca 3 roky stav
zodpovedá
bežnému opotrebeniu.

1/1

4

4.

Regál na čisté prádlo, rozmery: 160mm x 90mm x 80mm

2013

Používané cca 3 roky stav
zodpovedá
bežnému opotrebeniu.

1/1

8

5.

Regál na špinavé prádlo, rozmery: 160mm x 90mm x 80mm,

2013

Používané cca 3 roky stav
zodpovedá
bežnému opotrebeniu.

1/1

3

6.

Pracovný stôl, rozmery: 160mm x 80mm

2013

Používané cca 3 roky stav
zodpovedá
bežnému opotrebeniu.

1/1

4

7.

Skladový regál, rozmery: 195mm x 60mm

2013

Používané cca 3 roky stav
zodpovedá
bežnému opotrebeniu.

1/1

8

Priemyselný žehlič (používaný) zn. Miele, model: 5316, typ: HM
5316 výr. č.: 40/9604555, kapacita-oparovanie vody: 47(kg/h),
ohrev (spotreba): 11,9 kW, valec: priemer (mm) 250, dĺžka
(mm):1650, rozmery (cm):šírka: 216, hĺbka: 59, výška 104

2009

Zaradené do užívania:
6/2009
stav
zodpovedá
bežnému
opotrebeniu

1/1

1

8.

Prešov, dňa 01.03.2017

Spoluvlast.
podiel

JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa

K004889
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DIOS Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerská 3, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 225 576
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 4/1234, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30K/31/2013,S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/31/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Igor Varga, správca
so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, Značka správcu S898
tel: 0915 951 000, igor.varga@trenet.sk

ako dražobník v súlade s obsahom ustanovenia § 17 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
v platnom znení a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti
(Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon o dobrovoľných dražbách ) vyhlasuje
konanie dražby zverejnením tohto oznámenia o dražbe :

Dražobník

JUDr. Igor Varga, správca
so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, Značka správcu S898

Navrhovateľ dražby
JUDr. Igor Varga, správca
so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, Značka správcu S898

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby
Dražba sa uskutoční v kancelárii správcu JUDr. Igor Varga, správca so
sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov

Otvorenie dražby sa vykoná dňa 05.04.2017 v čase o 9.30 hod.

Označenie dražby
Jedná sa o opakovanú dražbu.

Predmet dražby a jeho opis

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmetom dražby sú nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, katastrálne územie
Hurbanovo
- Pozemok reg. E parc. č. 1099/16 – orná pôda o výmere 40000 m2, SR, okres Komárno, obec Hurbanovo, k.ú.
Hurbanovo, LV č. 1547, spoluvlastnícky podiel 1/1

Všeobecná hodnota tejto nehnuteľnosti bola znaleckým posudkom č. 184/2015 zo dňa 30.08.2015 znalcom Ing.
Ostrožovičom, určená na sumu 24 512 EUR.

- Pozemok reg. E parc. č. 1099/40 – orná pôda o výmere 40000 m2, SR, okres Komárno, obec Hurbanovo, k.ú.
Hurbanovo, LV č. 1547, spoluvlastnícky podiel 1/1

Všeobecná hodnota tejto nehnuteľnosti bola znaleckým posudkom č. 184/2015 zo dňa 30.08.2015 znalcom Ing.
Ostrožovičom, určená na sumu 24 512 EUR.

Predmetné pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce. Pozemky určené na podnikanie,
vedené ako orná pôda s prístupom. Pozemky umiestnené na rovine hneď za katastrom mesta Hurbanovo v blízkosti
benzínovej pumpy. Pôvodne mali slúžiť na výstavbu prevádzkového areálu.

Na predmete dražby – pozemkoch, viaznu nasledovné práva a záväzky. K pozemkom reg. E parc. č.
1099/16,
1099/40,
je
zriadené
záložné
právo
rozhodnutím
o
zriadení
záložného
práva
9200502/5/845191/2014/Guni, 9200502/5/848239/2014/Guni zo dňa 5.3.2014, Z-2207/14, Z-2208/14 v prospech
Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava na zabezpečenie daňového nedoplatku na 'C' parc.č. 2540/1,
2541, 2542 a na stavby:výrobňa mäsových sp.s.č. 1371 na 'C' parc.č. 2541,dom s.č. 1372 na 'C' parc.č. 2542 na 'E'
parc.č. 1099/16, 1099/40

Účastník dražby
Účastníkom dražby je osoba prítomná na dražbe, ktorá sa dostavila s cieľom urobiť podanie a spĺňa podmienky
ustanovené zákonom o dobrovoľných dražbách a zároveň spĺňa podmienky zákona č. 140/2014 Z.z. v platnom
znení § 3 zák., nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie
Najnižšie podanie v treťom kole dražby stanovené na 50% všeobecnej hodnoty majetku určenej znaleckým
posudkom.
Minimálne prihodenie, ktoré môže účastník dražby urobiť je vo výške 30% zo sumy najnižšieho podania
stanoveného pre príslušné kolo dražby.

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

44

Obchodný vestník 45/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.03.2017

Dražobná zábezpeka
Výška dražobnej zábezpeky je pri nehnuteľnostiach 500 EUR. Dražobnú zábezpeku je možné zložiť :
a. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. ú. SK47 1111 0000 0066 1582 0053 vedenom
v UniCredit Bank, a.s. s variabilným symbolom čísla dražby 100000 alebo
v hotovosti – b) do dňa konania dražby do pokladne dražobníka v jeho sídle na adrese Hviezdoslavova
1234/4, 075 01 Trebišov
c) v deň konania dražby do pokladne dražobníka v jeho sídle na adrese Hviezdoslavova
1234/4, 075 01 Trebišov
d) bankovou zárukou.
Dražobnú zábezpeku je potrebné zložiť do otvorenia dražby. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani
platobnou kartou.

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky
Dokladom preukazujúcim zloženie dražobnej zábezpeky sú :
1. Originálne vyhotovenie výpisu z účtu preukazujúce odpísanie finančných prostriedkov vo výške dražobnej
zábezpeky z účtu účastníka dražby na účet dražobníka.
2. Peňažným ústavom potvrdený doklad preukazujúci vloženie sumy zodpovedajúcej dražobnej zábezpeky na
účet dražobníka.
3. Originálne vyhotovenie listiny o bankovej záruke.
4. Príjmový pokladničný doklad preukazujúci zaplatenie dražobnej zábezpeky do pokladne dražobníka.

Vrátenie dražobnej zábezpeky
Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil,
zloženú dražobnú zábezpeku.
Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil,
dražobník bez zbytočného odkladu vrátiť účastníkovi dražby.
V prípade upustenia od dražby vráti dražobník zložené dražobné zábezpeky bez zbytočného odkladu.
Dražobnú zábezpeku, ktorá bola zložená bezhotovostným prevodom na účet dražobníka, alebo ktorá bola zložená
v hotovosti do dňa konania dražby, bude vrátená bezhotovostným prevodom na účet neúspešného účastníka
dražby bez zbytočného odkladu.
Dražobná zábezpeka, ktorá bola zložená v hotovosti v deň konania dražby, bude vrátená neúspešnému účastníkovi
dražby v hotovosti po vykonaní dražby.

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením
Cenu dosiahnutú dražbou nie je možné dodatočne znížiť.
Dražobná zábezpeka sa započíta vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny dosiahnutej
vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby v hotovosti do pokladne
dražobníka alebo bezhotovostným
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prevodom na účet dražobníka č. ú. SK47 1111 0000 0066 1582 0053 vedenom v UniCredit Bank, a.s.,
s variabilným symbolom čísla dražby 100000.
Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je
vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote do 15 dní od skončenia dražby. Cenu
dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.

Obhliadka predmetu dražby, organizačné opatrenia
Prvá obhliadka predmetu dražby sa uskutoční dňa 21.03.2017 o 12.00 hod.
Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení sa na tel. čísle dražobníka 0915 951 000 v čase najmenej 24
hodín pred určeným termínom obhliadky.

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi
Predmet dražby odovzdá dražobník alebo osoba oprávnená konať v jeho mene vydražiteľovi bez zbytočných
prieťahov najneskôr do 7 dní po riadnom a včasnom zaplatení ceny dosiahnutej vydražením na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa bez
zbytočných prieťahov. Vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí. Zápisnicu o odovzdaní predmetu
dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice
dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu
podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto
osobe. Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia
predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis
stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádza pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na
predmete dražby. Dražobník oznámi prechod vlastníckeho práva k predmetu dražby na vydražiteľa tretím osobám
bez zbytočného odkladu. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.
Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak
ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou,
ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa
dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v
súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo
škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradí vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k
predmetu dražby udelením príklepu.

Osvedčenie priebehu dražby
Priebeh dražby bude osvedčovať notár v súlade so zákonom o dobrovoľných dražbách.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona o dobrovoľných dražbách
Ods. 2 uvedeného zákonného ustanovenia : V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných
dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť
dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu
okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu
alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa
osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
Odsek 3 uvedeného zákonného ustanovenia : Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná
oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
Ods. 4 uvedeného zákonného ustanovenia : Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú
navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
Ods. 5 uvedeného zákonného ustanovenia : Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú,
účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Ods. 6 uvedeného zákonného ustanovenia : Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného
začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom
istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako
vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

V Trebišove dňa 01.03.2017

Dražobník : JUDr. Igor Varga, správca KP DIOS Slovakia, s.r.o.

.................................................

Navrhovateľ dražby: JUDr. Igor Varga, správca KP DIOS Slovakia, s.r.o.

.................................................

K004890
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Ružinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viedenská 15, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/47/2016 S1717
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/47/2016
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26K/47/2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Tomáš Szalontay, správca so sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice ako správca majetku úpadcu Jána
Ružinského podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísaná
nasledovná pohľadávka prihlásená v kancelárii správcu v predmetnej konkurznej veci po uplynutí základnej lehoty
na prihlasovanie pohľadávok:
Veriteľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, IČO: 00691135
Celková prihlásená suma: 99,28 €
Dátum prihlásenia pohľadávky: 10.02.2017
Poradie: Iná pohľadávka
Právny dôvod vzniku pohľadávky: rozhodnutie č. B//2015/05529/B/2015/000683000/28 zo dňa 06.02.2015,
neuhradený miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na zdaňovacie obodbie roka 2015

V Košiciach, dňa 01.03.2017
Mgr. Tomáš Szalontay, správca

K004891
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SCRAPMET s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 10 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 802 492
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/23/2012 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/23/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru č. k. 2 K 23/2012 úpadca: SCRAPMET s.r.o., Robotnícka 10,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 368 024 92

Deň konania zasadnutia veriteľského výboru: 22.2.2017 o 14,00 hod – písomné hlasovanie

Prítomní:
1. predseda: Daňový úrad Banská Bystrica v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21,
Bratislava na základe Plnomocenstva č. 9600500/5/2088170/2013 zo dňa 31.5.2013 - písomné hlasovanie
zo dňa 17.2.2017
2. člen: Auto-Piko s.r.o., IČO: 36310166 – písomné hlasovanie zo dňa 20.2.2017

Program:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Otvorenie
Udelenie súhlasu so schválením ponuky
Udelenie súhlasu s návrhom čiastkového rozvrhu výťažku
Záver

ad 1) Otvorenie
V súlade s ust. §38 ods. 3 ZKR za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho
hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia
veriteľského výboru považujú za prítomných. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor je
uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní dvaja z troch jeho členov.

V súlade s § 38 ods. 2) ZKR prvá veta je veriteľský výbor uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho členov a
v súlade s § 38 ods. 2) ZKR tretia veta, na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.

ad 2) Udelenie súhlasu so schválením ponuky

Správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 6/2017 zo dňa 10.1.2017 oznam o konaní verejného ponukového
konania (VPK). Na základe neho bola do kancelárie správcu doručená 1 ponuka záujemcu: JUDr. Miroslav Šupa
s výškou ponúknutej ceny 777,00 €. Správca vyhodnotil prvé kolo VPK ako úspešné a listom zo dňa 6.2.2017
doručeným predsedovi veriteľského výboru dňa 9.2.2017 požiadal veriteľský výbor o schválenie víťaznej ponuky.

Daňový úrad Banská Bystrica v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava na základe
Plnomocenstva č. 9600500/5/2088170/2013 zo dňa 31.5.2013 ako predseda veriteľského výboru úpadcu
SCRAPMET s.r.o. „v konkurze“, so sídlom: Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica, IČO:36 802 492 navrhuje
veriteľskému výboru na schválenie nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor úpadcu SCRAPMET s.r.o. „v konkurze“, so sídlom: Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica, IČO:36
802 492 udeľuje správcovi Prvá arbitrážna k.s. súhlas so schválením ponuky záujemcu JUDr. Miroslav Šupa, ktorý
predložil v rámci vyhláseného verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku č. 6/2017 zo dňa 10.1.2017
najvyššiu ponuku.

Výsledok hlasovania:

ZA: 2
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

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

Na základe hlasovania členov VV bolo prijaté uvedené uznesenie č. 1.

ad 3) Udelenie súhlasu s návrhom čiastkového rozvrhu výťažku
Dňa 9.2.2017 začala veriteľskému výboru plynúť lehota na vyjadrenie sa k správcom predloženému čiastkového
rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov. Správca predložil tento listom zo dňa 06.02.2017, ktorý bol
predsedovi veriteľského výboru doručený práve dňa 9.2.2017.

Daňový úrad Banská Bystrica v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava na základe
Plnomocenstva č. 9600500/5/2088170/2013 zo dňa 31.5.2013 ako predseda veriteľského výboru úpadcu
SCRAPMET s.r.o. „v konkurze“, so sídlom: Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica, IČO:36 802 492 navrhuje
veriteľskému výboru na schválenie nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 2:
Veriteľský výbor úpadcu SCRAPMET s.r.o. „v konkurze“, so sídlom: Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica, IČO:36
802 492 udeľuje správcovi Prvá arbitrážna k.s. súhlas s predloženým čiastkovým rozvrhom výťažku zo všeobecnej
podstaty, ktorý správca predložil predsedovi veriteľského výboru písomne dňa 9.2.2017.

Výsledok hlasovania:

ZA: 2
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

Uznesenie: prijaté

Na základe hlasovania členov VV bolo prijaté uznesenie č. 2.

Ad 4) Záver
Program zasadnutia bol vyčerpaný. Predseda veriteľského výboru zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne
ju doručí správcovi a Okresnému súdu Banská Bystrica.

Predseda VV zasadnutie VV ukončil.
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Prílohy:

1. predseda: Daňový úrad Banská Bystrica v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21,
Bratislava na základe Plnomocenstva č. 9600500/5/2088170/2013 zo dňa 31.5.2013 - písomné hlasovanie
zo dňa 17.2.2017
2. člen: Auto-Piko s.r.o., IČO: 36310166 – písomné hlasovanie zo dňa 20.2.2017

V Bratislave, dňa 22.02.2017

Zápisnicu vyhotovil: predseda veriteľského výboru - Daňový úrad Banská Bystrica v zastúpení Slovenská
konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava na základe Plnomocenstva č. 9600500/5/2088170/2013 zo dňa
31.5.2013

K004892
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kačmárek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. Svobodu 135, 059 71 Ľubica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/16/2015 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/16/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty
PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Por.č.
súp.zl.maj.

Suma Mena Právny dôvod vzniku

18.

15,62

19.
20.
21.
22.

Dlžník

Eur

Zrážka zo mzdy podľa nar. vl. č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1 ZKR za Beáta Zmudová, Smolník 238, 055
mesiac september/2016
66 Smolník

15,62

Eur

Zrážka zo mzdy podľa nar. vl. č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1 ZKR za Beáta Zmudová, Smolník 238, 055
mesiac október/2016
66 Smolník

15,62

Eur

Zrážka zo mzdy podľa nar. vl. č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1 ZKR za Beáta Zmudová, Smolník 238, 055
mesiac november/2016
66 Smolník

15,62

Eur

Zrážka zo mzdy podľa nar. vl. č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1 ZKR za Beáta Zmudová, Smolník 238, 055
mesiac december/2016
66 Smolník

22,62

Eur

Zrážka zo mzdy podľa nar. vl. č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1 ZKR za Beáta Zmudová, Smolník 238, 055
mesiac január/2017
66 Smolník

Prešov, dňa 01.03.2017

JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa
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K004893
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TABAKOLAND, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ventúrska 9, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 741 155
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Budiač
Sídlo správcu:
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/23/2011 S1175
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/23/2011
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu oddelenej podstaty
Na základe súhlasu zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísaného v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2310/B, na vylúčenie majetku zo dňa 21.02.2017, týmto správca vylučuje zo
súpisu oddelenej podstaty zverejneného v OV č. 148/2011 dňa 02.08.2011, K008601 nasledujúce súpisové zložky
majetku a to z dôvodu, že sú nepredajné a ich vymáhanie je neúčelné.

Por. Typ súpis. zložky
Celková
Dlžník
Právny dôvod vzniku/Faktúra č.
č.
majetku
suma
Peňažná
1
p. Halasz
Poskytnuté prevádzkové preddavky, f.č. 314100 140,38 Eur
pohľadávka
Peňažná
2
p. Rogbi
Poskytnuté prevádzkové preddavky, f.č. 314200 9 626,24 Eur
pohľadávka
Peňažná
Pohľadávky voči zamestnancom
3
Poskytnuté stravné lístky – navyše, f.č. 3351000 770,40 Eur
pohľadávka
- stravné
Peňažná
Andor Kovac,
4
f.č. 303600033, f.č. 303600024
49,48 Eur
pohľadávka
IČO: 32 191 561
Peňažná
BLACK EYE company, s.r.o.,
5
f.č. 8200510013
94,05 Eur
pohľadávka
IČO: 35 884 355
Peňažná
BONJUR s.r.o.,
6
f.č. 303600013, f.č. 303600014
193,69 Eur
pohľadávka
IČO: 35 898 551
Peňažná
Boris Maco,
7
f.č. 2120090061
608,78 Eur
pohľadávka
IČO: 40 504 620
Peňažná
CIGARLAND, s.r.o., IČO: 43 916 f.č. OF2120090008, f.č. OF2120090014, f.č. 392.303,74
8
pohľadávka
520
OF2120090015
Eur
f.č. 303600010, f.č. 303600011, f.č. 303600019,
f.č. 11/2010,
Peňažná
DATOR, s.r.o.,
f.č. 12/2010,
13.393,90
9
pohľadávka
IČO: 43 911 102
f.č. 13/2010,
Eur
f.č. 14/2010,
f.č. 10100001
Peňažná
GNG International, s.r.o., IČO:
34.510,00
10
f.č. OF2120090066
pohľadávka
35 852 364
Eur
Peňažná
MM car, s.r.o.,
11
f. č. OF2120090035
6 500,01 Eur
pohľadávka
IČO: 35 729 261
Peňažná
NIKEA, s.r.o.,
12
f.č. 303600039, f.č. 303600040
70,89 Eur
pohľadávka
IČO: 31 339 549
Peňažná
Peter Štepánek, s.r.o., IČO: f.č. 22/2010,
13
1 376,23 Eur
pohľadávka
45 513 325
f.č. 32/2010
Peňažná
Renata Špaisová,
14
f.č. OF2120090052
150,37 Eur
pohľadávka
IČO: 43 601 596
f.č. 303600004, f.č. 303600005,
Ruská
reštaurácia
Metropol
Peňažná
f.č. 303600031,
15
Royal Metropol, s.r.o.,
753,74 Eur
pohľadávka
f.č. 303600036,
IČO: 36 712 035
16

Peňažná
pohľadávka

17

Peňažná
pohľadávka
Peňažná

Súpisová hodnota
majetku
140,38 Eur
9 626,24 Eur
770,40 Eur
49,48 Eur
94,05 Eur
193,69 Eur
608,78 Eur
392.303,74 Eur

13.393,90 Eur

34.510,00 Eur
6 500,01 Eur
70,89 Eur
1 376,23 Eur
150,37 Eur
753,74 Eur

f.č. OF2120090016, f.č. OF 2120090017,
SHOP LAND SERVICE, s.r.o., f.č. OF 2120090047,
145.354,13
145.354,13 Eur
IČO: 43 916 627
f.č. OF2120090048, f.č. OF2120090049, f.č. Eur
OF2120090050, f.č. OF2120090051
SLOVAKIA SHOP - Dušan
Moravec ,
f.č. 305600001, f.č. 305600002
1 062,85 Eur 1 062,85 Eur
IČO: 36 728 276
WINESHOP.sk,
s.r.o.,
IČO:
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Peňažná
pohľadávka

WINESHOP.sk,
36 749 613

Konkurzy a reštrukturalizácie
s.r.o.,

IČO:

f.č. 303600035, f.č. 303600047

Deň vydania: 06.03.2017
203,00 Eur

203,00 Eur

Ing. Vladimír Budiač, správca
V Bratislave, dňa 01.03.2017

K004894
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Kneifelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 109, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/35/2012 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/35/2012
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, IČO: 42 005 680, značka správcu S 1140, ako správca úpadcu Anna Kneifelová, dátum
narodenia 19.08.1952, bytom Tatranská 109, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika, týmto v zmysle
ustanovenia § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate a zámer
zostaviť konečný rozvrh výťažku.
Do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Horná 23, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 09.00 hod. do 12.00 hod.
a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Termín nahliadania je potrebné vopred dohodnúť na telefónnom čísle: +421 48 414
35 34, e-mail: office@bolosspravca.sk.
Poučenie: V zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov „[v]eriteľský 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“.
JUDr. Matúš Boľoš, správca

K004895
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:

Deň vydania: 06.03.2017

Okresný súd Žilina
3K/24/2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

ÚPADCA

Vladimír Harvan, Okružná 130/37, 022 04 Čadca

Veriteľ

František Capek – stavebniny – autodoprava, Dunajov 333, 023 02 Dunajov, IČO: 322 36 301
1Nezaplatené faktúry: 1. FV 1500449 - 395,34 € 2. FV 1500493 - 704,71 € 3. FV 1500522 - 341,09 € 4.
Právny dôvod vzniku pohľadávky
FV 1500574 - 629,83 €
Suma
pohľadávok
vrátane
2.070,97€
príslušenstiev
Prihláška doručená dňa
27. 02. 2017
Počet príloh
5

V Čadci dňa 01. 03. 2017

K004896
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Pavlík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 3338/28, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/47/2016 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/47/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Ondreička, správca úpadcu: Matúš Pavlík, nar.: 03.01.1979, bytom: Hollého 3338/28, 920 01 Hlohovec
podľa § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu
na ul. Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 09.00 do 12.00 hod. a od
13.00 do 16.00 hod. Termín si možno vopred dohodnúť na tel. č.: 033/29 33 333 alebo mailom na adrese:
ondreicka@akko.sk.
V Trnave dňa 01.03.2017, JUDr. Peter Ondreička, správca

K004897
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Pavlík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 3338/28, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/47/2016 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/47/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Deň vydania: 06.03.2017

JUDr. Peter Ondreička, správca úpadcu: Matúš Pavlík, nar.: 03.01.1979, bytom: Hollého 3338/28, 920 01 Hlohovec,
oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii bankový účet, na ktorý je
možné zložiť kauciu pre popretie pohľadávky veriteľom; bankový účet vedený v Tatra banke, a.s., č.ú.:
2937167247/1100 (IBAN kód: SK08 1100 0000 0029 3716 7247).
V Trnave dňa 01.03.2017, JUDr. Peter Ondreička, správca

K004898
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Štucková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubany 187, 062 15 Jakubany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2016S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty
PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Por.č.
súp.zl.maj.

Suma

10.

48,64

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mena Právny dôvod vzniku

Dlžník

Eur

Zrážka zo mzdy podľa nar. vl. č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1 LILIUM SERVICES,s.r.o. Slavkovská 3305,
ZKR za mesiac september/2016
060 01 Kežmarok

48,64

Eur

Zrážka zo mzdy podľa nar. vl. č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1
LILIUM SERVICES,s.r.o. Slavkovská 3305,
ZKR za mesiac október/2016
060 01 Kežmarok

48,64

Eur

Zrážka zo mzdy podľa nar. vl. č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1 LILIUM SERVICES,s.r.o. Slavkovská 3305,
ZKR za mesiac november/2016
060 01 Kežmarok

289,84 Eur

Preplatok z ročného zúčtovania poistného na zdravotné Všeobencá zdrav. Poisť., a.s., pob. Stará
poistenie
Ľubovňa, IČO: 35937874

48,64

Eur

Zrážka zo mzdy podľa nar. vl. č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1 LILIUM SERVICES,s.r.o. Slavkovská 3305,
ZKR za mesiac december/2016
060 01 Kežmarok

70

Eur

Nájomné za užívanie hnuteľných vecí za január/2017

82,23

Eur

Zrážka zo mzdy podľa nar. vl. č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1 SM Slovakia, s.r.o., Tatranská Lomnica 121,
ZKR za mesiac február/2017
059 60 Vysoké Tatry

70

Eur

Nájomné za užívanie hnuteľných vecí za február/2017

Prešov, dňa 01.03.2017

LILIUM SERVICES,s.r.o. Slavkovská 3305,
060 01 Kežmarok

LILIUM SERVICES,s.r.o. Slavkovská 3305,
060 01 Kežmarok

JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa

K004899
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krtíšska 273/32, 991 22 Bušin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.2.1981
Obchodné meno správcu:
Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s.
Sídlo správcu:
M. Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K 90/2016 - S 1736
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 90/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
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Do oddelenej podstaty veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, so sídlom Mlynské Nivy číslo
1, 829 90 Bratislava, zapísaného do zoznamu pohľadávok v konkurznom konaní dlžníka pod poradovým číslom 4,
na zabezpečenie pohľadávky veriteľa z titulu Zmluva o poskytnutí flexihypotéky, reg. č. 001/196271/13-001/000 zo
dňa 28.06.2013, v celkovej výške 26.433,27 €, z toho istina 26.144,51 € a príslušenstvo 288,76 €, zabezpečenej
záložným právom podľa zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 1.7.2013, číslo 001/196271/13-001/000, vrátane
dodatku zo dňa 14.08.2013, V 968/13/2008, poradie prvé:
Nehnuteľnosť v katastrálnom území a obci Bušince, zapísaná na liste vlastníctva číslo 44, ako CKN parcela číslo
990 o výmere 1727 m2 záhrady, v celosti, ocenená správcom na sumu 4.900,-€ , poznámka - nehnuteľnosť patrí do
nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva manželov s Elena Kováčová, narodená 6.5.1977, bytom Krtíšska
273/32, 991 22 Bušince
Nehnuteľnosť v katastrálnom území a obci Bušince, zapísaná na liste vlastníctva číslo 44, ako CKN parcela číslo
991 o výmere 58 m2 zastavané plochy a nádvoria, v celosti, ocenená správcom na sumu 160,-€, poznámka nehnuteľnosť patrí do nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva manželov s Elena Kováčová,narodená
6.5.1977, bytom Krtíšska 273/32, 991 22 Bušince
Nehnuteľnosť v katastrálnom území a obci Bušince, zapísaná na liste vlastníctva číslo 44, ako CKN parcela číslo
992 o výmere 438 m2 zastavané plochy a nádvoria, v celosti, ocenená správcom na sumu 1240,-€, poznámka nehnuteľnosť patrí do nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva manželov s Elena Kováčová, narodená
6.5.1977, bytom Krtíšska 273/32, 991 22 Bušince
Nehnuteľnosť v katastrálnom území a obci Bušince, zapísaná na liste vlastníctva číslo 44, ako CKN parcela číslo
993 o výmere 101 m2 zastavané plochy a nádvoria, v celosti, ocenená správcom na sumu 280,-€, poznámka nehnuteľnosť patrí do nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva manželov s Elena Kováčová, narodená
6.5.1977, bytom Krtíšska 273/32, 991 22 Bušince
Nehnuteľnosť v katastrálnom území a obci Bušince, zapísaná na liste vlastníctva číslo 44, ako CKN parcela číslo
994 o výmere 105 m2 záhrady, v celosti, ocenená správcom na sumu 290,-€ , poznámka nehnuteľnosť patrí do
nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva manželov s Elena Kováčová, narodená 6.5.1977, bytom Krtíšska
273/32, 991 22 Bušince
Nehnuteľnosť v katastrálnom území a obci Bušince, zapísaná na liste vlastníctva číslo 44, ako rodinný dom so
súpisným čísom 273 postavený na CKN parcele číslo 993, s príslušenstvom, v celosti, ocenená správcom na sumu
26.000,-€ ,poznámka - nehnuteľnosť patrí do nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva manželov s Elena
Kováčová, narodená 6.5.1977, bytom Krtíšska 273/32, 991 22 Bušince
Nehnuteľnosť v katastrálnom území a obci Bušince, zapísaná na liste vlastníctva číslo 44, ako garáž so súpisným
číslom 273, postavená na CKN parcele číslo 991, s príslušenstvom, v celosti, ocenená správcom na sumu 4.600,-€,
poznámka - nehnuteľnosť patrí do nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva manželov s Elena Kováčová,
narodená 6.5.1977, bytom Krtíšska 273/32, 991 22 Bušince.

K004900
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Malík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Generála Svobodu 852 / 15, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/56/2016 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/56/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Matúš Košara, správca dlžníka Miroslav Malík, nar. 19.07.1968, trvale bytom Gen. Svobodu 852/15, 958 01
Partizánske , Slovenská republika zvoláva podľa ustanovenia § 34 ZKR prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať
na Piaristickej ul. 44 v Trenčíne dňa 11.04.2017 o 10:00 hod. s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu § 36 ZKR
5. Záver
Prezentácia veriteľov sa uskutoční 30 minút pred konaním schôdze, t.j. od 09:30 do 10:00 hod. Pri prezentácii je
potrebné, aby veriteľ predložil doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra nie starší, ako 3
mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.

V Trenčíne, dňa 01.03.2017
JUDr. Matúš Košara - správca.

K004901
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krtíšska 273/32, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.2.1981
Obchodné meno správcu:
Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s.
Sídlo správcu:
M. Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K 90/2016 - S 1736
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 90/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Nespotrebovaný preddavok na odmenu a výdavky správcu vo výške 664,-€ na účte úpadcu číslo SK51 0900 0000
0051 2435 2430.

K004902
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Oľga Cejzlová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľová 1135/17, 962 31 Sliač - Rybáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/34/2016 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/34/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 4K/34/2016 zo dňa 29.06.2016, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 130/2016 dňa 07.07.2016, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Mgr. Oľga Cejzlová, nar.
23.03.1978, trvale bytom: Topoľová 1135/17, 962 31 Sliač – Rybáre, a do funkcie správcu úpadcu ustanovil Mgr.
Slavomíra Jančiara, správcu so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Keďže prvá schôdza veriteľov konaná dňa 06.10.2016 nebola uznášaniaschopná, pôsobnosť veriteľského výboru
(resp. zástupcu veriteľov) vykonáva zmysle ust. § 39 ZKR súd.
Správca v OV 13/2017, vydanom dňa 19.01.2017 pod K001256, v súlade s ust. § 96, ods. 2) ZKR oznámil
zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo mali byť uspokojené z výťažku
zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznámil svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty. Žiadna z oprávnených osôb do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nenamietla u správcu poradie
pohľadávok proti podstate.
Do konkurzného konania boli prihlásené iba nezabezpečené pohľadávky. Vzhľadom na skutočnosť, že došlo k
úplnému speňaženiu majetku zapísaného do súpisu, neexistujú spory o určení pohľadávok a ani spory, ktorými
môže byt dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca pripravil pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh
výťažku podľa ust. § 101 ZKR.
Výťažok získaný speňažením všeobecnej konkurznej podstaty:
-

preddavok na činnosť správcu uhradený úpadcom a zaslaný správcovi zo strany konkurzného súdu:
663,88 €

-

finančná hotovosť úpadcu uhradená do konkurzu:

-

časť mzdy úpadcu zrazená v zmysle ust. § 72 ods. 2 ZKR:

-

zrazená časť dávky v nezamestnanosti:

1.700,- €
202,21 €
60,40 €

Celková výška výťažku dosiahnutá speňažením:

2.626,49 €

Pohľadávky proti všeobecnej konkurznej podstate podľa ust. § 87 ZKR:
-

Priznaná odmena správcu do konania 1. schôdze veriteľov:

663,88 €

-

Odmena správcu konkurznej podstaty po 1. schôdzi konkurzných veriteľov:

13,13 €

Cestovné výdavky správcu:
vykonaná v konkurze dňa 22.07.2016 na konkurzný OS BB):
-

Hotové administratívne výdavky správcu:

11,70 € (- cesta
18,04 €

(nákup kancelárskych potrieb dňa 08.07.2016)
-

Poštovné výdavky:

31,95 €

-

Bankové poplatky za vedenie účtu založeného v konkurznom konaní:

54,83 €

(za obdobie 7/2016 až 2/2017)
-

Súdny poplatok za konkurzné konanie v zmysle Zák. č. 71/1992 Zb.:

-

Budúce výdavky za vedenie účtu založeného v konkurznom konaní,

5,- €

za zrušenie účtu v banke a náklady spojené s prevodom

-

finančných prostriedkov:

45,- €

Budúce poštovné výdavky spojené s konkurzným konaním:

20,- €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková výška pohľadávok proti všeobecnej podstate:

Peňažné prostriedky určené na uspokojenie nezabezpečených veriteľov:

Deň vydania: 06.03.2017

863,53 €

1.762,96 €

(2.626,49 € (celkový príjem do všeobecnej konkurznej podstaty) – 863,53 € (pohľadávky proti všeobecnej podstate)
= 1.762,96 €)
Vzhľadom na skutočnosť, že suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov predstavuje sumu
1.762,96 €, v zmysle konečného rozvrhu výťažku budú nezabezpečení veritelia uspokojení pomerne nasledovne:
Por. č. 1: Oľga Bajčiová a manžel Miloš Bajči, Na brázdach 2, 962 31 Sliač - pohľadávka vo výške 3.500,- € –
suma určená na uspokojenie:
221,81 €
Por. č. 2: Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, SR, IČO: 35923130
pohľadávka vo výške 77,- € – suma určená na uspokojenie:
4,88 €

–

Por. č. 3: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004 – pohľadávka vo
výške 24.241,66 € – suma určená na uspokojenie:
1.536,27 €
V zmysle ust. § 101 ZKR správca predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov z majetku úpadcu: Mgr. Oľga Cejzlová, nar. 23.03.1978, trvale bytom: Topoľová 1135/17, 962 31
Sliač – Rybáre, súdu ako orgánu vykonávajúceho pôsobnosť zástupcu veriteľov podľa ust. § 39 ZKR, a
určuje
na
schválenie
konečného
rozvrhu
výťažku
lehotu
30
dní.

Mgr. Slavomír Jančiar správca

K004903
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Kvaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Júliusa Bottu 1133/3, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1977
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4K/64/2016 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/64/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota ako
správca úpadcu: Adriana Kvaková, nar. 13.03.1977, bytom Júliusa Bottu 1133/3, 050 01 Revúca, v zmysle § 28
ods. 3 ZKR oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania sp. zn. 4K/64/2016, že dňa 01.03.2017, t. j. po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok veriteľa PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava 26,
IČO: 35 792 752. Výška celkovej prihlásenej sumy pohľadávok je 2 506,38 €.
Prihlášky správca zapísal do zoznamu pohľadávok dňa 01.03.2017 pod poradovými číslami 8,9.
Rimavská Sobota, 01.03.2017
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s.
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K004904
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Bitala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Kelčov 1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1972
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Źilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/22/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/22/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010 01
Žilina, IČO: 36 865 265 (ďalej len „Správca“), ako Správca úpadcu: Jozef Bitala, nar. 02.03.1972, bytom Vyšný
Kelčov 1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou (do 11.06.2016 podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Bitala –
BIOEXPRES, s miestom podnikania: Vyšný Kelčov 654, 023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 33 917 086 (ďalej len
„Úpadca“) v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov Úpadcu na deň: 13.04.2017
o 10:00 hod., ktorá sa bude konať v sídle kancelárie Správcu na adrese: Revolučná 10, 010 01 Žilina.
Program schôdze (predmet rokovania):
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Záver
Správca vyzýva veriteľov, aby sa dostavili na prezentáciu najneskôr štvrť hodinu pred začiatkom schôdze. Pri
prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra nie starší ako tri
mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia originál plnej moci, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľov a doklad
totožnosti.
V Žiline dňa 01.03.2017

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

K004905
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Lonc " v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zadný Dielec 907/7, 010 09 Žilina - Bytčica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1965
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/11/2016/S 1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/11/2016
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Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku z oddelenej podstaty SEZAM, s.r.o.

Správca konkurznej podstaty úpadcu Milan Lonc, nar. 25.12.1965, trvale bytom: Zadný Dielec 907/7, 010 09
Žilina – Bytčica (podnikajúci pod obchodným menom: Milan Lonc - Lomi, s miestom podnikania Hviezdoslavova
726/42, 010 01 Žilina, IČO: 22 871 144), v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 ZKR zverejňuje svoj zámer zostaviť
konečný rozvrh výťažku z oddelenej podstaty.

Správca týmto zároveň oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z oddelenej podstaty. Do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadať v kancelárii správcu
na adrese Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, každý pracovný deň od 08.30 – 12.00 a od 13.00 – 16.00 hod. Termín
nahliadnutia je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č. 0905/447 835, resp. na adrese: msustek@licitor.sk

V zmysle § 96 ods.3 ZKR Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive, a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.

LICITOR recovery, k.s., správca

K004906
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Chanová "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 1309/43, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.6.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/34/2012 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/34/2012
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Na základe súhlasu zástupcu veriteľov, spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005, zo dňa 16.2.2017, správcovi doručený dňa 20.2.2017, ktorý orgán je podľa ustanovenia § 82 ods. 2
písm. a) Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov (ďalej len
"Zákon") príslušný, zverejňujem vylúčenie nasledovných súpisových zložiek majetku zo súpisu všeobecnej podstaty,
a to ku dňu 01.03.2017:
Typ
súpisovej
Opis súpisovej zložky majetku
zložky majetku

Nehnuteľnosť

Spoluvlast.
podiel

Pozemok, druh: orná pôda, výmera: 3203 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres Púchov, obec
Púchov, katastrálne územie Horné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1709, parcelné číslo 192, 1/54
parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 6462 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres
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Nehnuteľnosť

Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 6462 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres
Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 609, 1/36
parcelné číslo 843, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu

Nehnuteľnosť

Pozemok, druh: orná pôda, výmera: 2694 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres Púchov, obec
Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 759, parcelné číslo 5/216
722, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu

Nehnuteľnosť

Pozemok, druh: orná pôda, výmera: 760 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres Púchov, obec
Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 762, parcelné číslo 1/108
560, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu

Nehnuteľnosť

Pozemok, druh: orná pôda, výmera: 7776 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres Púchov, obec
Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 763, parcelné číslo 1/108
736, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu

Nehnuteľnosť

Pozemok, druh: orná pôda, výmera: 4461 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres Púchov, obec
Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 801, parcelné číslo 1/108
735, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu

Nehnuteľnosť

Pozemok, druh: orná pôda, výmera: 1793 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres Púchov, obec
Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1300, parcelné číslo 1/18
511, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu

Nehnuteľnosť

Pozemok, druh: orná pôda, výmera: 4903 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres Púchov, obec
Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 2067, parcelné číslo 1/18
514, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu

Nehnuteľnosť

Pozemok, druh: orná pôda, výmera: 4137 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres Púchov, obec
Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1300, parcelné číslo 1/18
660/1, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu

Nehnuteľnosť

Pozemok, druh: orná pôda, výmera: 6 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres Púchov, obec
Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1300, parcelné číslo 1/18
660/2, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu

Nehnuteľnosť

Pozemok, druh: orná pôda, výmera: 1014 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres Púchov, obec
Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 2067, parcelné číslo 1/18
743/1, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu

Nehnuteľnosť

Pozemok, druh: orná pôda, výmera: 99 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres Púchov, obec
Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 2068, parcelné číslo 1/18
743/2, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu

Nehnuteľnosť

Pozemok, druh: orná pôda, výmera: 3482 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres Púchov, obec
Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 2148, parcelné číslo 1/18
744/1, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu

Nehnuteľnosť

Pozemok, druh: orná pôda, výmera: 339 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres Púchov, obec
Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 2069, parcelné číslo 1/18
744/2, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu

Nehnuteľnosť

Pozemok, druh: orná pôda, výmera: 5 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres Púchov, obec
Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1471, parcelné číslo 1/18
160/1, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu

Nehnuteľnosť

Pozemok, druh: orná pôda, výmera: 342 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres Púchov, obec
Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1471, parcelné číslo 1/18
160/2, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu

Nehnuteľnosť

Pozemok, druh: orná pôda, výmera: 5 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres Púchov, obec
Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1471, parcelné číslo 1/18
161/1, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu

Nehnuteľnosť

Pozemok, druh: orná pôda, výmera: 273 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres Púchov, obec
Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1471, parcelné číslo 1/18
161/2, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu

Nehnuteľnosť

Pozemok, druh: orná pôda, výmera: 2108 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres Púchov, obec
Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1818, parcelné číslo 1/18
691/1, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu

Nehnuteľnosť

Pozemok, druh: orná pôda, výmera: 10 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres Púchov, obec
Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1818, parcelné číslo 1/18
691/2, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
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Nehnuteľnosť

Pozemok, druh: orná pôda, výmera: 9650 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres Púchov, obec
Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1896, parcelné číslo 1/108
669, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu

Nehnuteľnosť

Pozemok, druh: orná pôda, výmera: 9566 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres Púchov, obec
Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1898, parcelné číslo 1/108
549/1, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu

Nehnuteľnosť

Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 1656 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres
Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1660, 1/432
parcelné číslo 622/1, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu

Nehnuteľnosť

Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 136 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres
Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1660, 1/432
parcelné číslo 622/2, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu

Nehnuteľnosť

Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 641 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres
Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1661, 5/2592
parcelné číslo 623/1, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu

Nehnuteľnosť

Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 2300 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres
Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1661, 5/2592
parcelné číslo 623/2, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu

Nehnuteľnosť

Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 96 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres
Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 2054, 1/324
parcelné číslo 798/1, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu

Nehnuteľnosť
Nehnuteľnosť
Nehnuteľnosť
Nehnuteľnosť
Nehnuteľnosť
Nehnuteľnosť
Nehnuteľnosť
Nehnuteľnosť
Nehnuteľnosť
Nehnuteľnosť
Nehnuteľnosť
Nehnuteľnosť
Nehnuteľnosť
Nehnuteľnosť
Nehnuteľnosť
Nehnuteľnosť

Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 346 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres
Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1705, 1/324
parcelné číslo 798/2, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 13514 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres
Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1729, 1/72
parcelné číslo 842/2, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 111 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres
Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1765, 1/108
parcelné číslo 882/82, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 2574 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres
Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1765, 1/108
parcelné číslo 882/92, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Pozemok, druh: lesný pozemok, výmera: 150 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres Púchov,
obec Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1772, parcelné 1/162
číslo 909/1, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Pozemok, druh: lesný pozemok, výmera: 7717 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres Púchov,
obec Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1772, parcelné 1/162
číslo 909/2, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 4328 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres
Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1858, 1/72
parcelné číslo 842/1, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 2746 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres
Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1887, 1/108
parcelné číslo 882/1, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 1020 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres
Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1888, 1/108
parcelné číslo 549/2, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 1126 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres
Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1897, 1/108
parcelné číslo 570, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Pozemok, druh: lesný pozemok, výmera: 962 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres Púchov,
obec Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 600, parcelné 1/36
číslo 944, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 1649 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres
Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 761, 1/216
parcelné číslo 847, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Pozemok, druh: orná pôda, výmera: 172 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres Púchov, obec
Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 2166, parcelné číslo 1/18
179/38, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Pozemok, druh: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 80 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike,
okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 37/111780
2086, parcelné číslo 1052/9, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape
Pozemok, druh: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 12 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike,
okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 37/111780
2086, parcelné číslo 1052/60, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape
Pozemok, druh: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 3138 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike,
okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 37/111780
2086, parcelné číslo 1062/6, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape
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Pozemok, druh: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 174 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej republike,
okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 37/111780
2086, parcelné číslo 1065/75, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape

Vylúčenie odôvodňujem tým, že ide o taký majetok, ktorý má minimálnu, resp. žiadnu hodnotu, a náklady na jeho
speňaženie by podstatne prevyšovali výťažok.
Podľa ustanovenia § 81 Zákona, ak majetok zapísaný do súpisu nie je možné speňažiť alebo náklady na jeho
speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia, správca môže majetok po
predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu zo súpisu vylúčiť. Správca môže vylúčiť majetok zo súpisu po
predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu aj vtedy, ak vymáhanie majetku je zjavne neúčelné alebo náklady na
jeho vymoženie a následné speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia. Podľa
odseku 2 citovaného ustanovenia, vylúčenie majetku zo súpisu podľa odseku 1 správca bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku. Vylúčenie majetku zo súpisu tiež oznámi veriteľskému výboru alebo dotknutým
zabezpečeným veriteľom. Podľa odseku 3 citovaného ustanovenia, majetok vylúčený podľa odseku 1 správca na
požiadanie prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky. Ak o prevod majetku požiada viac veriteľov,
správca prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky. Podľa odseku 5 citovaného
ustanovenia, prevod majetku vylúčeného zo súpisu na veriteľa sa nezapočítava do uspokojenia jeho pohľadávky.
Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia oznamu podľa odseku 2 neprejavil záujem
žiaden z veriteľov, prestáva podliehať konkurzu; ak ide o konkurz vyhlásený podľa § 107a, na nakladenie s
týmto majetkom sa až do zrušenia konkurzu použije § 44 ods. 1 ZoKR.
Súčasne týmto oznamujem aj vylúčenie nasledovnej súpisovej zložky majetku zo súpisu všeobecnej podstaty:
hnuteľná vec, výčapné zariadenie na pivo s chladením, výrobné číslo: 14337, rok výroby: neznámy, stav
opotrebovanosti: 40%, a to podľa ustanovenia § 78 ods. 2 ZoKR, ktoré vylúčenie bolo odsúhlasené Zástupcom
veriteľov písomne dňa 16.2.2017, doručenie správcovi dňa 20.2.2017. Jedná sa o majetok tretej osoby, a
to Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 528 391.
V Trenčíne, dňa 1.3.2017
Mgr. Xénia Hofierková, správca úpadcu Jana Chanová "v konkurze"

K004907
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lengyel Jozef, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 1 1, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/26/2016 S1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/26/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V súlade s § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p. zverejňuje správca konkurznej
podstaty úpadcu Ing. Jozef Lengyel, bytom Tajovského č. 1, 811 04 Bratislava, nar. 14.07.1947 nasledujúce
doplnenie súpisu všeobecnej podstaty úpadcu.
Súpis majetku - všeobecná podstata – pohľadávky z účtu v banke:
Číslo
súpisovej
zložky
1

Dôvod zápisu Dátum zápisu Súpis majetku - Všeobecná
Zostatková
do
súpisu do
súpisu podstata - Pohľadávky z účtu v
suma
majetku
majetku
banke
Zrážka z dôchodku úpadcu podľa
§ 67 odsek 1
01. marca 2017 § 72 odsek 2 zákona č. 7/2005
písm. b) ZKR
2.463,36 €
Z.z. 42,53 EUR

Číslo účtu

Mena Banka

IBAN:
SK27
mBank
S.A.,
8360 5207 0042 EUR pobočka zahraničnej
0572 9856
banky

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

64

Obchodný vestník 45/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.03.2017

V Bratislave, dňa 01. marca 2017

JUDr. Martin Aksamit, správca

K004908
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ľubomír Suja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pôtor 36, 991 03 Pôtor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.7.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 91/2016 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 91/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Kristián Gregor, správca úpadcu Mgr. Ľubomír SUJA, nar. 19.07.1965, bytom 991 03 Pôtor, Pôtor 36, IČO:
41 285 450, zvoláva podľa ust. § 34 ods.1 ZKR prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v kancelárii správcu na
adrese : Horná 54, 974 01 Banská Bystrica (budova vo dvore, prízemie) dňa 13.04.2017 o 10,00 hod.
s nasledujúcim programom:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Rozhodnutie o potvrdení resp. výmene správcu
Voľba veriteľského výboru
Záver

Pri prezencii je potrebné predložiť doklad totožnosti a u právnických osôb aj výpis z obchodného registra nie starší
ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom alebo poverením na zastupovanie a dokladom
totožnosti.

K004909
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ľubomír Suja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pôtor 36, 991 03 Pôtor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.7.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 91/2016 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 91/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Kristián Gregor, správca úpadcu Mgr. Ľubomír SUJA, nar. 19.07.1965, bytom 991 03 Pôtor, Pôtor 36, IČO:
41 285 450, podľa ust. § 32 ods. 7 písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo bankového účtu, na ktorý možno
skladať kauciu pre popieranie pohľadávok nasledovne:

IBAN:

SK60 8360 5207 0042 0341 7461

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

číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

výška kaucie:

350 EUR

Deň vydania: 06.03.2017

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.

K004910
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Dura v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duchnovičova 106/578, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2017 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/1/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Dušan Kuruc, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu Štefan Dura, nar. 27.08.1951, bytom
Duchnovičova 106/578, 068 01 Medzilaborce, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu na adrese Štefánikova 18, 066 01 Humenné, a to v úradných hodinách počas pracovných dní
od 9.00 – 12.00 a od 13.00 – 16.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu prijíma
správca písomne alebo telefonicky na čísle +421 908 604 334.
Ing. Dušan Kuruc, správca

K004911
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Kavuliak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Vajnorská 17/E, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dušan Marko
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/4/2016 S1503
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/4/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Vo veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu Ladislav Kavuliak, Stará Vajnorská 17/E, 831 04 Bratislava,
nar. 01.09.1963, pod sp. zn. 3K/4/2016, v súlade s ust. § 101 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej aj ZKR/ a § 49 Vyhlášky č. 665/2005
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR, správca zverejňuje tento Návrh konečného rozvrhu výťažku
zo všeobecnej podstaty
Všeobecná časť:
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 15.02.2016 som bol ustanovený za správcu úpadcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 15.02.2016 som bol ustanovený za správcu úpadcu
Ladislav Kavuliak, Nové Mesto, Bratislava, nar. 01.09.1963/ďalej v texte len „úpadca“/. Predmetné uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 35/16 dňa 22.02.2016.
Dňa 29. februára 2016 bol v Obchodnom vestníku č. 40/2016 zverejnený Oznam o tom, kde a kedy možno
nahliadať do správcovského spisu. Následne správca v stanovených lehotách podával súdu správy o činnosti
správcu v zmysle ustanovenia § 12 ods. 5 vyhlášky MS SR č. 665/2205 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov.
Správca vyhotovil konečný zoznam prihlásených pohľadávok po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok
a doručil súdu zoznam podaní, na ktoré sa neprihliada ako na prihlášky. Takisto po uplynutí lehoty na popieranie
pohľadávok správca vyhotovil konečný zoznam zistených pohľadávok a jeden rovnopis doručil súdu. V súlade s
ustanovením § 32 ods. 7 ZKR správca zverejnil v OV č. 52/2016 zo dňa 16.03.2016 číslo bankového účtu, na ktorý
môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky. Dňa 13.04.2016 bol v Obchodnom vestníku č. 70/2016
zverejnený Oznam o zvolaní schôdze veriteľov, ktorá sa konala dňa 27.05.2016 (piatok) o 11.30 hod. v kancelárii
správcu: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava. Na schôdzi veriteľov sa zúčastnili celkovo dvaja veritelia. Predseda
prvej schôdze oboznámil prítomných veriteľov o činnosti správcu a o stave konkurzného konania. Predmetom
schôdze bola taktiež voľba zástupcu veriteľov, ktorý bol v súlade s ustanovením § 37 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZKR“), v nadväznosti na ustanovenie
§ 107 ods. 2 ZKR úspešne zvolený. Na základe výsledkov hlasovania prvá schôdza veriteľov schválila
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných nezabezpečených veriteľov za zástupcu veriteľov veriteľa – Poštová
banka, a.s. .
V Obchodnom vestníku č. 75/2016 zo dňa 20.04.2016 a v Obchodnom vestníku č. 40/2017 zo dňa 27.02.2017, som
zverejnil súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý pozostával z vrátenej nespotrebovanej časti preddavku, z pôžičky
poskytnutej od občianskeho združenia Proti prúdu, zrážok zo mzdy úpadcu a z úrokov na konkurznom účte.
Do konkurzného konania v základnej prihlasovacej lehote bolo prihlásených 11 pohľadávok v celkovej výške
13.688,48 EUR. Uznaná suma v lehote prihlásených pohľadávok doručených v základnej prihlasovacej lehote je vo
výške 13.688,48 EUR.
Do konkurzného konania po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do dnešného dňa prihlásená 1 pohľadávka
v celkovej výške 537,74 EUR. Uznaná suma pohľadávok prihlásených po uplynutí zákonom stanovenej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok je vo výške 537,74 Eur .
Počet veriteľov, na prihlášky ktorých sa v konkurznom konaní prihliada je 7 s celkovým počtom prihlášok 12.
a) Celková výška prihlásených pohľadávok: 14.226,22 EUR
z toho :
- nezabezpečené pohľadávky (§28 ods. 1 ZKR) : 14.226,22 EUR
- zabezpečené pohľadávky (§ 28 ods. 4 ZKR) : 0,00 EUR
- podmienené pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR) : 0,00 EUR
b) Celková výška zistených pohľadávok : 14.226,22 EUR
z toho :
- nezabezpečené pohľadávky (§28 ods. 1 ZKR) : 14.226,22 EUR
- zabezpečené pohľadávky (§ 28 ods. 4 ZKR) : 0,00 EUR
- podmienené pohľadávky ( § 28 ods. 5 ZKR) : 0,00 EUR
c) Celková výška pohľadávok zahrnutých a uspokojovaných v rámci tohto konečného rozvrhu výťažku je
vzhľadom na vyššie uvedené : 14.226,22 EUR
-

Celková výška pohľadávok v zmysle ustanovenia § 95 ods. 2,3: 0 EUR

Ide o: „Pohľadávky spojené so záväzkom podriadenosti podľa osobitného predpisu1a) (ďalej len "podriadené
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ide o: „Pohľadávky spojené so záväzkom podriadenosti podľa osobitného predpisu1a) (ďalej len "podriadené
pohľadávky") sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu,
ktorý vo všeobecnej podstate zvýšil po úplnom uspokojení iných nezabezpečených pohľadávok. Ak nie je možné
uspokojiť podriadené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky. Tak isto ako
podriadená pohľadávka sa uspokojí tiež zmluvná pokuta a pohľadávka, ktorá patrí alebo patrila veriteľovi, ktorý je
alebo bol spriaznený s úpadcom; na prípadné zabezpečenie týchto pohľadávok zabezpečovacím právom sa v
konkurze neprihliada.
Celková výška pohľadávok nezahrnutých do konečného rozvrhu výťažku v zmysle
ustanovenia § 28 ods. 3 ZKR: 0,- EUR
Ide o nasledovný prípad: „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.“
-

Celková výška popretých pohľadávok: 0,- EUR

V zmysle § 101 ZKR Mgr. Dušan Marko, správca konkurznej podstaty úpadcu po úplnom speňažení majetku
zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci
konkurzu, pripravil tento konečný rozvrh výťažku všeobecnej podstaty.
Pred zostavením rozvrhu správca zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené
z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje. Na tento účel dňa 25.01.2017 v Obchodnom
vestníku č. 17/2017 správca zverejnil oznam o zhotovení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli
alebo majú byť uspokojené z majetku ako aj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených
veriteľov.
Rozvrhová časť
Všeobecná podstata pozostáva z týchto zložiek majetku:
1, Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
75/2016 zo dňa 20.04.2016, (K008903))

Číslo súpisovej Typ
súpisovej
Dlžník
položky majetku položky majetku

1

Peňažná
pohľadávka

Právny
dôvod
pohľadávky

vzniku Podielové
spoluvlastníctvo

Okresný súd Bratislava I, Vrátený preddavok na úhradu
Záhradnícka 10, 812 44 odmeny a výdavkov predbežného 1/1
Bratislava I
správcu

správcu (OV č.

Súpisová
hodnota
majetku

663,88 €

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 04.03.2016 bola nespotrebovaná časť preddavku vo výške 663,88
EUR vrátená úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty.
Celková suma výťažku zo speňaženia tohto majetku je vo výške 663,88 EUR.
2.) Peňažné pohľadávky (OV č. 40/2017 zo dňa 27.02.2017, (K004378):
Proti prúdu, občianske združenie poskytlo na základe Zmluvy o pôžičke zo dňa 20.01.2016 úpadcovi pôžičku
v celkovej výške 2.324,- Eur, pričom časť vo výške 663,88 Eur bola použitá na úhradu preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu a druhá časť pôžičky vo
výške 1.660,12 Eur bola poskytnutá do konkurzného konania ako majetok podliehajúci konkurzu.
Správca úpadcu počas trvania konkurzu postupoval v súlade s ustanovením § 72 ZKR a vykonával zrážku z príjmu
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

68

Obchodný vestník 45/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.03.2017

Správca úpadcu počas trvania konkurzu postupoval v súlade s ustanovením § 72 ZKR a vykonával zrážku z príjmu
úpadcu, ktorá v zmysle uvedeného ustanovenia ZKR tvorí príjem konkurznej podstaty v rozsahu exekučnej zrážky.
Úroky na konkurznom účte ku dňu 22.02.2017 tvoria majetok v celkovej výške 0,04 Eur.
Celková suma výťažku zo speňaženia tohto majetku je vo výške 1.761,34 EUR
Celková suma výťažku zo speňaženia majetku úpadcu zaradená do konečného rozvrhu výťažku je spolu vo
výške 2.425,22 EUR.
Pohľadávky proti podstate
Správca konštatuje, že v konkurze boli do času vyhotovenia tohto návrhu uplatnené pohľadávky proti všeobecnej
podstate v celkovej sume 756,33 EUR, pričom právny dôvod, čas vzniku, čas uspokojenia a veritelia týchto
pohľadávok proti všeobecnej podstate, ich rozpočítanie na všetky súpisové zložky majetku, či priradenie k
súpisovým zložkám, sú uvedené v Prílohe č.1 k tomuto rozvrhu.
V záujme, aby nebolo ohrozené uspokojenie budúcich pohľadávok proti podstate (poplatky spojené s uspokojením
prihlásených pohľadávok, poplatky za vedenie a zrušenie bankového účtu, poštovné atď.) si správca ponecháva
rezervu na budúce pohľadávky proti podstate vo výške 20,- EUR.
Odmena správcu
Správca konštatuje, že:
a) za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov bola správcovi uznesením Okresného súdu Bratislava I zo
dňa 02.01.2017 priznaná odmena v sume 663,88 EUR,
b) za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré
ustanovuje vyhláška č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov.
V zmysle § 20 ods. 2 vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov: „Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich
zabezpečením alebo ... patrí správcovi odmena 1% z výťažku“.
V zmysle ustanovenia § 13 ods. 2 vyššie uvedenej vyhlášky sa výťažkom rozumie: „Výťažkom na účely určenia
odmeny z výťažku sa rozumie suma peňažných prostriedkov v eurách priradená k dotknutej súpisovej zložke
majetku ako výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu podľa zásad ustanovených zákonom (§ 91
ods. 4 zákona) znížená o sumu nákladov speňaženia všeobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré
schválil príslušný orgán (§ 82 zákona).
Na základe vyššie uvedených ustanovení vyhlášky správcovi patrí nasledovná odmena:
Celková odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku patriaceho do všeobecnej podstaty predstavuje sumu
24,25 EUR.
Čistý výťažok
Výťažok pre všeobecnú podstatu v sume 2.425,22 EUR je potrebné znížiť o pohľadávky proti všeobecnej podstate
vo výške 756,33 EUR a výsledná suma je 1.668,89 EUR. Výťažok vo výške 2.425,22 EUR je základom pre určenie
výšky súdneho poplatku, a to 0,2 % z výťažku v zmysle zákona SNR č. 71/1992 Zb., sadzobníka súdnych poplatkov
v Občianskom súdnom konaní položka 5 písm. d/. Súdny poplatok je teda vo výške 4,85 EUR. Po odpočítaní
súdneho poplatku v sume 4,85 EUR výťažok pre všeobecnú podstatu je v sume 1.664,04 EUR. Odmena správcu
predstavuje sumu 24,25 EUR. Po odpočítaní odmeny správcu z výťažku speňaženia majetku úpadcu ostáva suma
1.639,79 EUR. Vzhľadom na potrebu rezervy na budúce pohľadávky proti podstate súvisiace s poštovným
a poplatkami na zrušenie bankového účtu správca odložil z výťažku všeobecnej podstaty čiastku vo výške 20,00
EUR. Po odpočítaní tejto sumy, ostane suma určená na uspokojenie pohľadávok veriteľov vo výške 1.619,79 EUR.
Z celkového čistého výťažku v sume 2.425,22 EUR pripadla po odpočítaní príslušných pohľadávok proti
podstate ako aj súdneho poplatku za konkurzné konanie na uspokojenie nezabezpečených veriteľov suma
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1.619,79 EUR.
Podľa ust. § 101 ods. 1 ZKR po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o
určení popretých pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci
konkurzu, správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku. Na tento 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 doručí pred jeho
zverejnením členom veriteľského výboru/zástupcovi veriteľov.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti a citované ustanovenie ZKR chcem poukázať na skutočnosť, že
incidenčné spory v tomto konkurznom konaní nie sú vedené. Správca požiadal Okresný súd Bratislava I o lustráciu
prebiehajúcich súdnych konaní. Okresný súd Bratislava I následne správcovi potvrdil, že ku dňu 13.02.2017
neeviduje žiadne konania súvisiace s konkurzným konaním úpadcu a ani voči jeho správcovi.
Záver
Pomer uspokojenia jednotlivých pohľadávok prihlásených do konkurzného konania úpadcu je obsiahnutý
v Prílohe č. 2.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti si týmto dovoľujem zdvorilo požiadať Vás v zmysle ustanovenia § 101
ods. 1 ZKR o schválenie konečného rozvrhu výťažku nezabezpečených veriteľov, a zároveň si dovoľujem určiť Vám
lehotu 16 dní na schválenie uvedeného návrhu.
Mgr. Dušan Marko, správca.

K004912
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marián Ševčík Súkromné potraviny
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Povlusie 39, 972 16 Povlusie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 824 249
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/5/2016 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40k/5/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Uznesenie zástupcu veriteľov o schválení Návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
úpadcu Ing. Marián Ševčík Súkromné potraviny, 972 16 Povlusie 39, IČO: 17 824 249
Správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Marián Ševčík Súkromné potraviny, 972 16 Povlusie 39, IČO: 17 824 249,
SR v súlade s § 101 ods. 1 v spojitosti s § 96 ods. 5 a § 107 ods. 2 ZKR zaslal dňa 20.02.2017 zástupcovi veriteľov
Mgr. Adam Rozboril, Pri Cintoríne 1320, 908 73 Veľké Leváre ( ďalej len „Zástupca veriteľa“ ) Návrh konečného
rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu zo dňa 20.02.2017 na schválenie.
Návrh konečného rozvrhu výťažku bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 37/2017 zo dňa 22.02.2017.
Dňa 01.03.2017 zástupca veriteľov doručil správcovi písomné schválenie Návrhu konečného rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty úpadcu zo dňa 20.02.2017, ktorým
Mgr. Adam Rozboril ako príslušný orgán v zmysle ust. § 96 ods. 5, § 101 ods. 1, § 107 ods. 2 v spojení s ust.
§ 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje predložený Návrh konečného rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty úpadcu zo dňa 20.02.2017.
Ing. Katarína Roderová, správca úpadcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004913
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Kačenga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moravská 2566/3, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/60/2016 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/60/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Týmto oznamujem zmenu miesta konania prvej schôdze veriteľov v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom
Košice I, pod sp.zn. 31K/60/2016 na majetok dlžníka: Ing. Ján Kačenga, narodený : 30.05.1968, bytom: Moravská
2566/3, 052 01 Spišská Nová Ves, ktorá bola zvolaná zverejnením oznamu v Obchodnom vestníku č. 31/2017 zo
dňa 14.02.2017.
Schôdza veriteľov sa uskutoční na adrese Vrátna 28 v Košiciach. Dátum, čas konania a program schôdze veriteľov
zostávajú nezmenené.
Ondrej Gajdošech, správca

K004914
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ľubomír Suja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pôtor 36, 991 03 Pôtor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.7.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 91/2016 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 91/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
por.č.

popis

súpisová hodnota v EUR

1

preddavok na odmenu a výdavky SKP

663,88 €

2

úhrada vymožená po zastavení exekúcie § 48 ZKR (JUDr. Iveta Tóthová)

75,75 €

K004915
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Vladimír Jašíček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 1438/36, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/10/2014 S 1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/10/2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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31K/10/2014
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Mgr. Ladislav Barát, správca majetku úpadcu: Mgr. Vladimír Jašíček, narodený 23.03.1973, bytom Štúrova 1438/36,
949 01 Nitra oznamuje, že vylučuje majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty v súlade s § 81 ods. 1) zákona
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Jedná sa o majetok, ktorého zapísanie do všeobecnej podstaty bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 111/2014
zo dňa 12.06.2014:
Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nitra, obci Horné Lefantovce, k. ú. Horné Lefantovce zapísaná na LV č.
726 vedenom Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor ako:
Pozemok: parcela reg. "C" č. 126/ 2 o výmere 609 m2, zastavané plochy a nádvoria
Spoluvlastnícky podiel: 1/12
Súpisová hodnota: 200,- EUR

Dôvod vylúčenia majetku:
Jedná sa o nespevnenú príjazdovú cestu k priľahlým nehnuteľnostiam. Z dôvodu, že sa jedná o podiel na
príjazdovej ceste, ktorá má iných spoluvlastníkov ako dom, ktorý bol zapísaný do konkurznej podstaty, nebolo
možné tieto nehnuteľnosti speňažovať spoločne jednou dražbou. V rámci I. kola dobrovoľnej dražby bol pozemok
ponúknutý všetkým oprávneným z predkupného práva, ktorí sú zároveň majiteľmi priľahlých nehnuteľností. Nakoľko
však každý z nich podiel na príjazdovej ceste vlastní, nemá žiaden z nich záujem o odkúpenie ďalšieho podielu.
Kúpa podielu na príjazdovej ceste nemá pre iného ako majiteľa priľahlého pozemku žiaden význam. Vzhľadom na
nezáujem majiteľov priľahlých nehnuteľností z dôvodu, že už podiel na príjazdovej ceste už vlastnia, ako aj
nevyužiteľnosť podielu na príjazdovej ceste inou osobou, jedná sa o v konkurze nespeňažiteľný majetok a náklady
na speňažovanie takéhoto majetku, ako napríklad náklady na inzerciu v opakovaných kolách dražby, náklady
správcu s organizáciou dražby, by zrejme prevýšili očakávateľný hrubý výťažok.
Správca týmto vylučuje vyššie uvedenú súpisovú zložku v celom rozsahu, v ktorom bola táto zapísaná do
súpisu majetku úpadcu.
V Nitre dňa 27.02.2017
Mgr. Ladislav Barát, správca

K004916
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, LL.M
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:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M., správca konkurznej podstaty úpadkyne Mgr. Adriana Schwendt, Podháj 4363/98,
974 05 Banská Bystrica, týmto v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších zmien (ďalej len
„ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené.

Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

V zmysle § 96 ods. 3 ZKR: „Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.“

V Banskej Bystrici, 27.02.2017
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M.
správca

K004917
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Olga Kellenbergerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 535/13, 972 17 Kanianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/4/2017 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/4/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Danica Birošová, správca dlžníka Olga Kellenbergerová, nar. 11.05.1959, bydlisko: Lúčna 535/13, 972 17
Kanianka oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na Piaristickej 46, Trenčín počas
pracovných dní od 8,00 hod do 14,00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno
podávať písomne na mailovú adresu advokat@ak-birosova.sk, alebo na čísle telefónu 032 – 658 30 76.
V Trenčíne, 01.03.2017
JUDr. Danica Birošová, 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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K004918
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Brath
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slepčany 9, 951 52 Slepčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/14/2016 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/14/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Iná majetková hodnota
V zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac 02/2017.
Súpisová hodnota majetku a mena: 307,22 EUR

V Nitre, dňa 01.03.2017
JUDr. Marek Ďuran, správca

K004919
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MVG, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám.SNP 8 / 0, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 963 026
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/37/2014 S 1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/37/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu MVG, s.r.o., so sídlom Nám. SNP č. 8, 811 06 Bratislava, IČO: 35 963 026, zapísaný v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 38184/B správca konkurznej podstaty týmto podľa
§ 96 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate ktoré boli alebo majú byť uspokojené z konečného
rozvrhu všeobecnej podstaty po speňažení majetku všeobecnej podstaty úpadcu a súčasne oznamuje zámer
zostaviť konečný rozvrh zo speňaženia uvedeného majetku.
Poučenie podľa § 96 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov:
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.
Do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: JUDr. Martin Aksamit,
správca, Michalská č. 14, 811 01 Bratislava a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod.
a od 12.30 do 16.00 hod. Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel.: +421 911 833 868 alebo na tel.č. +421 2
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a od 12.30 do 16.00 hod. Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel.: +421 911 833 868 alebo na tel.č. +421 2
59 20 22 90 alebo e-mailom na aksamit@aksamit.sk.
V Bratislave, dňa 01. marca 2017
JUDr. Martin Aksamit, správca

K004920
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Gabriel Juhász, podnikajúci pod obchodným
menom Gabriel Juhász - M&J TRANS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Želiarsky svah 20, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/43/2013 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/43/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Iná majetková hodnota
V zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou.
Súpisová hodnota a mena: 42,22 €

V Nitre, dňa 01.03.2017
JUDr. Marek Ďuran, správca

K004921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miloš Ihnát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klenová ul. 45, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/58/2016_S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/58/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY

1.Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 357/1
Druh pozemku: lesné pozemky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výmera: 84069 m2
Číslo listu vlastníctva: 1054
Spoluvlastnícky podiel:

1/8

Katastrálne územie: Kremnička
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

2.Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 3101
Druh pozemku: lesné pozemky
Výmera: 623429 m2
Číslo listu vlastníctva: 964
Spoluvlastnícky podiel: 2520/2499840
Katastrálne územie: Badín
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 31,17 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

3.Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 3102
Druh pozemku: lesné pozemky
Výmera: 32841m2
Číslo listu vlastníctva:964
Spoluvlastnícky podiel: 2520/2499840
Katastrálne územie: Badín
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 16,42,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4.Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 3103/1
Druh pozemku: lesné pozemky
Výmera: 820663 m2
Číslo listu vlastníctva:964
Spoluvlastnícky podiel: 2520/2499840
Katastrálne územie: Badín
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 205,16 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

5.Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 2584/1
Druh pozemku: lesné pozemky
Výmera: 292940 m2
Číslo listu vlastníctva: 991
Spoluvlastnícky podiel: 2520/2499840
Katastrálne územie: Badín
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 73,23 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

6. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 2586/1
Druh pozemku: lesné pozemky
Výmera: 68907 m2
Číslo listu vlastníctva: 991
Spoluvlastnícky podiel: 2520/2499840
Katastrálne územie: Badín
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 17,22 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

7. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 2775
Druh pozemku: lesné pozemky
Výmera: 1322 m2
Číslo listu vlastníctva: 991
Spoluvlastnícky podiel: 2520/2499840
Katastrálne územie: Badín
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 0,51 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

8. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 2802
Druh pozemku: lesné pozemky
Výmera: 35734 m2
Číslo listu vlastníctva: 991
Spoluvlastnícky podiel: 2520/2499840
Katastrálne územie: Badín
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 8,90 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

9. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 2873/1
Druh pozemku: lesné pozemky
Výmera: 4219 m2
Číslo listu vlastníctva: 991

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spoluvlastnícky podiel: 2520/2499840
Katastrálne územie: Badín
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,25 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

10. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 2873/2
Druh pozemku: lesné pozemky
Výmera: 1591 m2
Číslo listu vlastníctva: 991
Spoluvlastnícky podiel: 2520/2499840
Katastrálne územie: Badín
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 0,40 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

11. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 3088
Druh pozemku: lesné pozemky
Výmera: 3948 m2
Číslo listu vlastníctva: 991
Spoluvlastnícky podiel: 2520/2499840
Katastrálne územie: Badín
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 0,98 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

12. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 3100
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Druh pozemku: lesné pozemky
Výmera: 2688 m2
Číslo listu vlastníctva: 991
Spoluvlastnícky podiel: 2520/2499840
Katastrálne územie: Badín
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 0,672
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

13. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 3106
Druh pozemku: lesné pozemky
Výmera: 15619 m2
Číslo listu vlastníctva: 991
Spoluvlastnícky podiel: 2520/2499840
Katastrálne územie: Badín
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 39,10 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

14. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 3110
Druh pozemku: lesné pozemky
Výmera: 3534 m2
Číslo listu vlastníctva: 991
Spoluvlastnícky podiel: 2520/2499840
Katastrálne územie: Badín
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 0,84 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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15.Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 2584/2
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 4249 m2
Číslo listu vlastníctva: 1171
Spoluvlastnícky podiel: 2520/2499840
Katastrálne územie: Badín
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,50 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

16.Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 2584/3
Druh pozemku: záhrady
Výmera: 1060 m2
Číslo listu vlastníctva: 1171
Spoluvlastnícky podiel: 2520/2499840
Katastrálne územie: Badín
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,50 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

17.Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 2584/6
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 3784 m2
Číslo listu vlastníctva: 1171
Spoluvlastnícky podiel: 2520/2499840
Katastrálne územie: Badín

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,10 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

18.Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 2584/7
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 1277 m2
Číslo listu vlastníctva: 1171
Spoluvlastnícky podiel: 2520/2499840
Katastrálne územie: Badín
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 0,64 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

19.Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 2584/9
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 812 m2
Číslo listu vlastníctva: 1171
Spoluvlastnícky podiel: 2520/2499840
Katastrálne územie: Badín
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 0,40 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

20.Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 2584/11
Druh pozemku: orná pôda
Výmera: 1337 m2
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Číslo listu vlastníctva: 1171
Spoluvlastnícky podiel: 2520/2499840
Katastrálne územie: Badín
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,50 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

21.Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 2584/12
Druh pozemku: ostatné plochy
Výmera: 3005 m2
Číslo listu vlastníctva: 1171
Spoluvlastnícky podiel: 2520/2499840
Katastrálne územie: Badín
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 8,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

22.Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 2774
Druh pozemku: vodné plochy
Výmera: 2013 m2
Číslo listu vlastníctva: 1171
Spoluvlastnícky podiel: 2520/2499840
Katastrálne územie: Badín
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 19,50 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

23.Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
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Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 2584/4
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 1197 m2
Číslo listu vlastníctva: 1331
Spoluvlastnícky podiel: 2520/2499840
Katastrálne územie: Badín
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 65,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

24.Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 2584/5
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 269 m2
Číslo listu vlastníctva: 1331
Spoluvlastnícky podiel: 2520/2499840
Katastrálne územie: Badín
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 13,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

25.Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 2584/8
Druh pozemku: záhrady
Výmera: 653 m2
Číslo listu vlastníctva: 1331
Spoluvlastnícky podiel: 2520/2499840
Katastrálne územie: Badín
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 4,50 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
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Sporný zápis:

26.Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 2584/10
Druh pozemku: orná pôda
Výmera: 624 m2
Číslo listu vlastníctva: 1331
Spoluvlastnícky podiel: 2520/2499840
Katastrálne územie: Badín
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3,20 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

27.Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 3067/4
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 463 m2
Číslo listu vlastníctva: 1992
Spoluvlastnícky podiel: 2520/2499840
Katastrálne územie: Badín
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 0,80 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

28.Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 3063
Druh pozemku: lesné pozemky
Výmera: 24419 m2
Číslo listu vlastníctva: 2017
Spoluvlastnícky podiel: 2520/2499840
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Katastrálne územie: Badín
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 15,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

29.Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 3066
Druh pozemku: lesné pozemky
Výmera: 11275 m2
Číslo listu vlastníctva: 2017
Spoluvlastnícky podiel: 2520/2499840
Katastrálne územie: Badín
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 7,30 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

30.Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 3067/1
Druh pozemku: lesné pozemky
Výmera: 92735 m2
Číslo listu vlastníctva: 2017
Spoluvlastnícky podiel: 2520/2499840
Katastrálne územie: Badín
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 47,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

31.Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 3067/3
Druh pozemku: lesné pozemky
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Výmera: 9220 m2
Číslo listu vlastníctva: 2017
Spoluvlastnícky podiel: 2520/2499840
Katastrálne územie: Badín
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,20 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

32. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 3067/2
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 2053 m2
Číslo listu vlastníctva: 2018
Spoluvlastnícky podiel: 2520/2499840
Katastrálne územie: Badín
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

33. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 333/1
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 531 m2
Číslo listu vlastníctva: 3431
Spoluvlastnícky podiel: 2/68
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,14 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

87

Obchodný vestník 45/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.03.2017

34. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 333/2
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 86 m2
Číslo listu vlastníctva: 3431
Spoluvlastnícky podiel: 2/68
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 4,65 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

35. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 336
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 7098 m2
Číslo listu vlastníctva: 3431
Spoluvlastnícky podiel: 2/68
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,55 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

36. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 337
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 2197 m2
Číslo listu vlastníctva: 3431
Spoluvlastnícky podiel: 2/68
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3,09 EUR
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Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

37. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 339
Druh pozemku: ostatné plochy
Výmera: 306 m2
Číslo listu vlastníctva: 3431
Spoluvlastnícky podiel: 2/68
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,20 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

38. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 352/1
Druh pozemku: lesné pozemky
Výmera: 1558 m2
Číslo listu vlastníctva: 3431
Spoluvlastnícky podiel: 2/68
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,78 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

39. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 352/2
Druh pozemku: lesné pozemky

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výmera: 6680 m2
Číslo listu vlastníctva: 3431
Spoluvlastnícky podiel: 2/68
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,34 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

40. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 353/1
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 2329 m2
Číslo listu vlastníctva: 3431
Spoluvlastnícky podiel: 2/68
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3,16 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

41. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 353/2
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 19604 m2
Číslo listu vlastníctva: 3431
Spoluvlastnícky podiel: 2/68
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 9,50 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.

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

42. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 353/3
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 303 m2
Číslo listu vlastníctva: 3431
Spoluvlastnícky podiel: 2/68
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,50 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

43. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 372
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 1057 m2
Číslo listu vlastníctva: 3431
Spoluvlastnícky podiel: 2/68
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,60 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

44. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 373
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 396 m2

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo listu vlastníctva: 3431
Spoluvlastnícky podiel: 2/68
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,98 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

45. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 374
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 3622 m2
Číslo listu vlastníctva: 3431
Spoluvlastnícky podiel: 2/68
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3,50 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

46. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 375
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 1385 m2
Číslo listu vlastníctva: 3431
Spoluvlastnícky podiel: 2/68
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,69 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

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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47. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 376/1
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 12447 m2
Číslo listu vlastníctva: 3431
Spoluvlastnícky podiel: 2/68
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 8,22 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

48. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 377/1
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 3705 m2
Číslo listu vlastníctva: 3431
Spoluvlastnícky podiel: 2/68
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3,90 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

49. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 377/3
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 1206 m2
Číslo listu vlastníctva: 3431
Spoluvlastnícky podiel: 2/68

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,65 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

50. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 378/2
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 5903 m2
Číslo listu vlastníctva: 3431
Spoluvlastnícky podiel: 2/68
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

51. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 379
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 658 m2
Číslo listu vlastníctva: 3431
Spoluvlastnícky podiel: 2/68
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,40 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

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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52. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 380/1
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 3420 m2
Číslo listu vlastníctva: 3431
Spoluvlastnícky podiel: 2/68
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3,71 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

53. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 432/1
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 27007 m2
Číslo listu vlastníctva: 3431
Spoluvlastnícky podiel: 2/68
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 15,50 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

54. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 432/2
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 14854 m2
Číslo listu vlastníctva: 3431
Spoluvlastnícky podiel: 2/68

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 9,42 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

55. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 432/3
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 739 m2
Číslo listu vlastníctva: 3431
Spoluvlastnícky podiel: 2/68
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,40 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

56 Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 432/4
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 12 m2
Číslo listu vlastníctva: 3431
Spoluvlastnícky podiel: 2/68
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,22 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

57. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 432/5
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výmera: 13 m2
Číslo listu vlastníctva: 3431
Spoluvlastnícky podiel: 2/68
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,30 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

58. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 432/6
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 13 m2
Číslo listu vlastníctva: 3431
Spoluvlastnícky podiel: 2/68
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,30 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

59. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 432/7
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 1390 m2
Číslo listu vlastníctva: 3431
Spoluvlastnícky podiel: 2/68
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,69 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

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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60. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „C“, p.č. 3671/100
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 211 m2
Číslo listu vlastníctva: 4346
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 15,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

61. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „C“, p.č. 3671/132
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 1 m2
Číslo listu vlastníctva: 3431
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 6,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

62. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „C“, p.č. 3684/430
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 404 m2
Číslo listu vlastníctva: 6047
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,20 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

63. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „C“, p.č. 3684/475
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 388 m2
Číslo listu vlastníctva: 6047
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3,20 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

64. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 261/1
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 480 m2
Číslo listu vlastníctva: 6047
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 4,24 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

65. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 410
Druh pozemku: orná pôda
Výmera: 645 m2
Číslo listu vlastníctva: 6047

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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Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 6,35 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

66. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „C“, p.č. 414/3
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 3 m2
Číslo listu vlastníctva: 6047
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 30,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

67. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 357/1
Druh pozemku: lesné pozemky
Výmera: 146 m2
Číslo listu vlastníctva: 6099
Spoluvlastnícky podiel: 1/8
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 4,50 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

68. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 357/2

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh pozemku: lesné pozemky
Výmera: 46 m2
Číslo listu vlastníctva: 6099
Spoluvlastnícky podiel: 1/8
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

69. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 357/3
Druh pozemku: lesné pozemky
Výmera: 279 m2
Číslo listu vlastníctva: 6099
Spoluvlastnícky podiel: 1/8
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 4,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

70. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 357/4
Druh pozemku: lesné pozemky
Výmera: 7 m2
Číslo listu vlastníctva: 6099
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 0,20 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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71. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 327/1
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 4202 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100
Katastrálne územie: Radvaň
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3,30 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

72. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 327/2
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 479 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 4,10 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

73. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 327/3
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 62 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,10 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

74. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 327/4
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 774 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,50 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

75. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 327/5
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 729 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3,40 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

76. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 327/6
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 199 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,35 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

77. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 351/1
Druh pozemku: lesné pozemky
Výmera: 12608 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 11,20 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

78. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 351/2
Druh pozemku: lesné pozemky
Výmera: 22430 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 6,30 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

79. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 357/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh pozemku: lesné pozemky
Výmera: 86810 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 63,40 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

80. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 357/2
Druh pozemku: lesné pozemky
Výmera: 345 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,20 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

81. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 357/3
Druh pozemku: lesné pozemky
Výmera: 1262 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3,63 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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82. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 357/4
Druh pozemku: lesné pozemky
Výmera: 104 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 0,80 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

83. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 389/1
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 113957 m2
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Číslo listu vlastníctva: 6100
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 66,90 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

84. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 389/3
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 2335 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku (aj mena): 13,67 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

85. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 389/4
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 238 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,12 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

86. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 389/5
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 156 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,15 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

87. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 389/100
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 961 m2

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,50 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

88. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 436/1
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 84411 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 45,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

89.Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 436/2
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 201 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3,10 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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90. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 436/3
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 18 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 0,50 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

91. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 436/4
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 229 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,20 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

92. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 436/5
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 438 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,20 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

93. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 436/6
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 2090 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,20 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

94. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 436/7
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 3424 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 4,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

95. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 436/8
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 16089 m2

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

96. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 436/9
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 4152 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3,20 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

97. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 436/12
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 341 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

98. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 436/13
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 453 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,50 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

99. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 436/21
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 11399 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 7,70 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

100. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 436/22
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 6202 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 4,10 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.

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

101. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 436/23
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 2175 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,50 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

102. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 436/24
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 303 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,60 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

103. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 436/25
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 39 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 0,60 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

104. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 437/1
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 170 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,30 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

105. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 466/1
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 603 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,20 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

106. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 466/2
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Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 192 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,10 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

107. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 466/3
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 37 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 0,50 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

108. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 483/1
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 228 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,50 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:
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109. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 483/3
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 542 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,30 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

110. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 484/1
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 423 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,50 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

111. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 50356/1
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 3275 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku (aj mena): 4,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

112. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 50356/2
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 690 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,45 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

113. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 50356/3
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 716 m2
Číslo listu vlastníctva: 6100
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,45 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

114. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 713
Druh pozemku: orná pôda
Výmera: 4571 m2
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Číslo listu vlastníctva: 1279
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Katastrálne územie: Budkovce
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 150,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

115. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 716
Druh pozemku: orná pôda
Výmera: 567 m2
Číslo listu vlastníctva: 1279
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Katastrálne územie: Budkovce
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 75,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

116. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 719
Druh pozemku: orná pôda
Výmera: 1944 m2
Číslo listu vlastníctva: 1279
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Katastrálne územie: Budkovce
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 50,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

117. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
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Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 439
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 1277 m2
Číslo listu vlastníctva: 79
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Katastrálne územie: Sliepkovce
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 83,85 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

118. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 440
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 2759 m2
Číslo listu vlastníctva: 79
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Katastrálne územie: Sliepkovce
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 165,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

119. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 1188/1
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 2671 m2
Číslo listu vlastníctva: 79
Katastrálne územie: Sliepkovce
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 110,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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120. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 1188/2
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 1004 m2
Číslo listu vlastníctva: 79
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Katastrálne územie: Sliepkovce
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 90,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

121.Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 1264
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 1327 m2
Číslo listu vlastníctva: 79
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Katastrálne územie: Sliepkovce
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 113,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

122. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 564/71
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 3560 m2
Číslo listu vlastníctva: 452
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Katastrálne územie: Sliepkovce
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Súpisová hodnota majetku (aj mena): 170,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

123. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 564/121
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 6395 m2
Číslo listu vlastníctva: 452
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Katastrálne územie: Sliepkovce
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 230,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

124. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 1004/41
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 4402 m2
Číslo listu vlastníctva: 452
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Katastrálne územie: Sliepkovce
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 152,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

125.Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 1391/9
Druh pozemku: orná pôda
Výmera: 5923 m2
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Číslo listu vlastníctva: 916
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Katastrálne územie: Žbince
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 250,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

126. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 1391/10
Druh pozemku: orná pôda
Výmera: 5841 m2
Číslo listu vlastníctva: 916
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Katastrálne územie: Žbince
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 248,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

27. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 1472/5
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 5521 m2
Číslo listu vlastníctva: 916
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Katastrálne územie: Žbince
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 240,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:
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K004922
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Csöz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trstice 892, 925 42 Trstice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/6/2015 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/6/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zápise pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu
pohľadávok
Mgr. Marek Piršel so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, ako správca úpadcu Gabriel Csöz, nar.:
12.03.1974, trvale bytom: 925 42 Trstice č. 892, podnikajúci pod obchodným menom: Gabriel Csöz, sídlom: 925 42
Trstice č. 522, IČO: 32 362 242 (ďalej len ,,Úpadca“), v konkurznom konaní 25K/6/2015 týmto v zmysle ustanovenia
§ 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamujem
účastníkom konkurzného konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok dňa
28.02.2017 som do zoznamu pohľadávok zapísal nasledovnú pohľadávku:

Prihlásená suma pohľadávky v Evidencia
EUR
pohľadávok

Veriteľ

Slovenská kancelária poisťovateľov, Trnavská cesta 82, Bratislava,
21,78 €
IČO: 36 062 235

v zozname

Zapísaná pod por. č. 156

Mgr. Marek Piršel, správca

K004923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Dobeš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodrocká 5052/42, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1961
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/52/2015 S1636BA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/52/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., správca úpadcu: Ivan Dobeš, nar. 24.01.1961, bytom Bodrocká 5052/42, 821 07 Bratislava, št.
občan SR, oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Laurinská 3/A,
811 01 Bratislava – Staré Mesto v úradných hodinách od 09:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 16:00 hod. každý
pracovný deň. Odporúčame dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu: info@lexcreditor.sk,
alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (2) 5413 1276.
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LexCreditor k.s.

K004924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krtíšska 273/32, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.2.1981
Obchodné meno správcu:
Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s.
Sídlo správcu:
M. Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K 90/2016 - S 1736
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 90/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 10. bola zapísaná prihláška veriteľa Dôvera zdravotná poisťovňa,
a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, pohľadávka bola prihlásená dňa 23.2.2017, po
základnej prihlasovacej lehote, ako iná nezabezpečená pohľadávka vo výške 381,06 €.
Do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 11 bola zapísaná prihláška veriteľa VÚB, a.s., so sídlom Mlynské
Nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IČO : 31 320 155, pohľadávka bola prihlásená dňa 28.2.2017, po základnej
prihlasovacej lehote, ako iná nezabezpečená pohľadávka vo výške 28173,52 €.

K004925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Stanislav Ďuratný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribišova 13, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dušan Marko
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/40/2016 S1503
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/40/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE - l.kolo
V zmysle záväzného pokynu Zástupcu veriteľov podľa § 82 ods. 2 písm. a/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov /ďalej v texte len „ZKR"/, v nadväznosti na ustanovenie §
107 ods. 2 ZKR zo dňa 22.02.2017, správca úpadcu Ing. Stanislav Ďuratný, Pribišová 13, 841 05 Bratislava, nar.
10.10.1961, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, sp. zn.: 8K/40/2016, Mgr. Dušan Marko
ponúka v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom
nasledovnú hnuteľnú vec:
-motorové vozidlo ŠKODA Favorit, rok výroby: 1990, EČV: BL253DJ, VIN: TMBACA200M0233744 zapísané v
súpise podstaty pod číslom 3 (súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 21/2017 zo dňa 31.01.2017 pod
K002226),
- podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode na t. č. 0904 557
344,
-lehota maximálne 10 pracovných dní na podávanie ponúk od zverejnenia v Obchodnom vestníku, -na ponuky
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-lehota maximálne 10 pracovných dní na podávanie ponúk od zverejnenia v Obchodnom vestníku, -na ponuky
doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať,
-záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke s označením „predaj
-neotvárať – Škoda favorit",
-ponuka musí obsahovať výšku ponúkanej odplaty za predaj hnuteľnej veci, identifikačné údaje záujemcu, spôsob
uhradenia odplaty a kontakt na záujemcu,
-prijatá bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou,
-podmienkou prevodu majetku je úhrada odplaty najneskôr pri podpise zmluvy o predaji hnuteľnej veci,
-úspešný záujemca je povinný uzavrieť zmluvu do 10 pracovných dní od udelenia súhlasu zástupcu veriteľov s
uzavretím kúpnej zmluvy.
Mgr. Dušan Marko, správca.

K004926
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Stanislav Ďuratný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribišova 13, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dušan Marko
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/40/2016 S1503
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/40/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE - l.kolo
V zmysle záväzného pokynu Zástupcu veriteľov podľa § 82 ods. 2 písm. a/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov /ďalej v texte len „ZKR"/, v nadväznosti na ustanovenie §
107 ods. 2 ZKR zo dňa 22.02.2017, správca úpadcu Ing. Stanislav Ďuratný, Pribišová 13, 841 05 Bratislava, nar.
10.10.1961, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, sp. zn.: 8K/40/2016, Mgr. Dušan Marko
ponúka v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom
nasledovné hnuteľné veci:
-Uhlová brúska BOSCH GWS 14-150 C zapísaná v súpise podstaty pod číslom 4 (súpis bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 21/2017 zo dňa 31.01.2017 pod K002226),
-Vŕtačka Narex EV 513 D zapísaná v súpise podstaty pod číslom 5 (súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
21/2017 zo dňa 31.01.2017 pod K002226),
- podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode na t. č. 0904 557
344,
-lehota maximálne 10 pracovných dní na podávanie ponúk od zverejnenia v Obchodnom vestníku,
-na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať,
-záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke s označením „predaj
-neotvárať – uhlová brúska",
-záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke s označením „predaj
-neotvárať – vŕtačka“
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-ponuka musí obsahovať výšku ponúkanej odplaty za predaj hnuteľnej veci, identifikačné údaje záujemcu, spôsob
uhradenia odplaty a kontakt na záujemcu,
-prijatá bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou,
-podmienkou prevodu majetku je úhrada odplaty najneskôr pri podpise zmluvy o predaji hnuteľnej veci,
-úspešný záujemca je povinný uzavrieť zmluvu do 10 pracovných dní od udelenia súhlasu zástupcu veriteľov s
uzavretím kúpnej zmluvy.
Mgr. Dušan Marko, správca.

K004927
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj BUČKO
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Raškovce 54, 076 75 Veľké Raškovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 506 499
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ingrid Kovalčuková
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/25/2016 S1588
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/25/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADANIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
V KONKURZE VEDENOM NA MAJETOK ÚPADCU:
Juraj Bučko
nar. 10.01.1963, 076 75 Veľké Raškovce 54, IČO: 41506499

Miesto a čas konania schôdze: Štúrova 22, Košice (kancelária správcu), dňa 28.02.2017 o 13:00 hod.
Program:
1. Otvorenie schôdze (prezentácia prítomných)
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Záver

V súlade s oznámeným termínom schôdze veriteľského výboru sa na jeho zasadanie dostavili zvolení členovia,
ktorých prítomnosť vyplýva z prezenčnej listiny.
Po legitimovaní prítomných bolo skonštatované, že veriteľský výbor je v súlade s § 128 ods. 2 ZKR
uznášaniaschopný, keďže je prítomná väčšina jeho členov.
Následne správca vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby spomedzi seba navrhli predsedu veriteľského
výboru.

Za predsedu veriteľského výboru , bol prítomnými navrhnutý člen: SLSP, a.s.
ZA hlasovalo: 3 prítomní členovia
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PROTI hlasovalo 0 prítomných členov
ZDRŽALO SA 0 prítomných členov

Uznesenie:
Za predsedu veriteľského výboru bol zvolený člen VV: SLSP a.s., ktorý zároveň vyjadril svoj súhlas so zvolením do
funkcie.

Prítomní členovia VV sa jednomyseľne dohodli, že vzájomná komunikácia bude realizovaná prostredníctvom
elektronickej pošty.

SLSP, a.s., v. z.
Advokátska kancelária Mária Grochová a partneri s.r.o.
Mgr. Marek Dubovský (konateľ)

..........................................................
predseda veriteľského výboru

K004928
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krakovský Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čechovova 2734 / 28, 040 18 Košice-Nad Jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ingrid Kovalčuková
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/16/2016 S1588
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/16/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Oznámenie doplnenia súpisu všeobecnej konkurznej podstaty
JUDr. Ingrid Kovalčuková, kancelária správcu: Štúrova 22, 040 01 Košice (do 31.12.2016 so sídlom: Čajakova 1,
040 01 Košice), správca konkurznej podstaty úpadcu: Ján Krakovský, nar. 14.03.1973, bytom Čechovova 2734/28,
040 18 Košice, na majetok ktorého bol uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 30K/16/2016, zo dňa
01.08.2016, zverejneným v OV č. 152/2016, pod číslom: K018214 dňa 08.08.2016 s účinnosťou ku dňu 09.08.2016
vyhlásený konkurz, týmto oznamuje doplnenie súpisu všeobecnej konkurznej podstaty o súpisovú zložku
majetku č.: VP – 10

Por. č.: 10
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Identifikačné číslo: VP -10
Označenie: iná majetková hodnota
Súpisová hodnota majetku: 850,- eur
POZNÁMKA: bez poznámky
Opis súpisovej zložky majetku: pohľadávka na časť mzdy z pracovného pomeru úpadcu podliehajúcej
konkurzu za obdobie 01/2017
Dlžník: Kuenz – SK s.r.o., Perínska cesta 283, 044 58 Kechnec, IČO: 36211974
Dátum zapísania: 28.02.2017

V Košiciach, dňa 28.02.2017

JUDr. Ingrid Kovalčuková
správca

K004929
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj BUČKO
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Raškovce 54, 076 75 Veľké Raškovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 506 499
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ingrid Kovalčuková
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/25/2016 S1588
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/25/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Por. č.: 4
Identifikačné číslo: VP-04
Označenie: iná majetková hodnota
Súpisová hodnota majetku: 167,20 eur
POZNÁMKA: bez poznámky
Opis súpisovej zložky majetku: pohľadávka na časť mzdy z pracovného pomeru úpadcu podliehajúcej
konkurzu za obdobie 01/2017
Dlžník: Podielnícke družstvo SKARABEUS-AGRO Veľké Raškovce, IČO: 31718493
Spoluvlastnícky podiel 1/1
Dátum zapísania: 22.01.2017
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JUDr. Ingrid Kovalčuková
správca

K004930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Szaniszlo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 28, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Denisa Pejchalová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/88/2016 S1656
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/88/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Sp. zn. 2K/88/2016 - 1656

Imrich Szaniszlo, nar. 12. januára 1948, bytom Trieda SNP 28, 974 01 Banská Bystrica

Hnuteľný majetok

Por. č.

Popis

Rok výroby

Stav opotrebovanosti

Súpisová hodnota v EUR

1.

kuchynský kotol

neuvedené

používané

=2 200,-

2.

kuchynský kotol

neuvedené

používané

=2 200,-

V Banskej Bystrici, 28. februára 2017

JUDr. Denisa Pejchalová, správca

K004931
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
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4K 75/2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

RESKON, k.s., Dr. Herza 12, Lučenec, správca úpadcu Ján Výbošťok, nar. 27. 04. 1977, bytom Obrancov mieru
185/1, 960 01 Zvolen, zvoláva v súlade s ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. prvú schôdzu veriteľov na deň 12.
04. 2017 o 14:30 hod. (prezentácia od 14.15 hod.), ktorá sa bude konať v kancelárii správcu, Dr. Herza 12,
Lučenec.
Program schôdze:
1. Prezentácia
2. Otvorenie schôdze
3. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
4. Voľba zástupcu veriteľov v zmysle § 107 ods. 2 ZKR
5. Rozhodovanie o výmene správcu (ust. § 36 zákona č. 7/2005 Z.z.)
6. Rôzne
7. Záver
Pri prezentácii sa veritelia a ich zástupcovia preukazujú zákonným spôsobom.
RESKON, k. s., správca

K004932
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Sliš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mamatayova 1581/9, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.8.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. č. 5 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/17/2014S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/17/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Podľa § 101 (1) ZKR po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, správca predkladá pre
nezabezpečených veriteľov návrh konečného rozvrhu výťažku po dodatočnom speňažení súpisových zložiek
majetku č. 11 až 33 a určuje lehotu 20 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho
zverejnením doručil zástupcovi veriteľov. Návrh konečného rozvrhu výťažku obsahuje predchádzajúci rozvrhy
výťažkov zo speňaženia majetku zapísaného do súpisových zložiek majetku č. 1 až 10. Návrh neobsahuje výťažky
oddelených podstát, nakoľko žiadne v tomto konaní neboli. Proces rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
súpisových zložiek majetku č. 11 až 33 bol začatý zostavením zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate.
V obchodnom vestníku OV 245/2016, K 028979 zo dňa 22.12.2016 správca zverejnil oznam o zostavení zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty súpisových zložiek č. 11 až
33. Po uplynutí lehoty na podanie námietok poradia pohľadávky proti podstate / 30 dní odo dňa zverejnenia
v obchodnom vestníku /, nikto z aktívne legitimovaných osôb námietky nepodal. Suma pohľadávok proti podstate,
ktorá sa viaže k uvedených súpisovým zložkám majetku je 162,41 Eur a obsahuje sumu odmeny správcu zo
speňaženia, náklady bankového účtu a poplatok za konkurzné konanie.
Všetok majetok bol speňažený v plnej výške jeho súpisových hodnôt a celkovo predstavuje speňažená suma
majetku všeobecnej podstaty zo súpisových zložiek majetku č. 11 až 33 sumu 1 809 Eur.
Žiaden z veriteľov neprihlásil svoju pohľadávku so zabezpečovacím právom. Prihlásené pohľadávky správca zapísal
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Žiaden z veriteľov neprihlásil svoju pohľadávku so zabezpečovacím právom. Prihlásené pohľadávky správca zapísal
do zoznamu pohľadávok pod č. 1 až č. 63, žiadna z pohľadávok nebola zo žiadneho dôvodu, predpokladaného
v zákone, popretá.
Po odpočítaní sumy pohľadávok proti podstate od sumy speňaženia všeobecnej podstaty, výťažok všeobecnej
podstaty pre nezabezpečených veriteľov predstavuje sumu 1 647,40 Eur.

Suma
zistených
pohľadávok
v euro

Rozvrh výťažku všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov

Suma
uspokojenia,

Veriteľ, názov, adresa, u právnických osôb IČO
Petit Press, a.s.
Lazaretská 12, Bratislava
IČO 35790253
Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava
2
Ševčenkova 32, Bratislava
od
Slovenská konsolidačná, a.s.
3 Cintorínska 21 Bratislava,
IČO : 35776005
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
4 Žellova 2, Bratislava
IČO 30796482
Ing. Nikolaj Žunko CSc.
5
Na Revíne 17 Bratislava
spolu
1

2 162,95

117,93

21 269,43

1 159,66

1 682,72

91,75

100,00

5,45

5 000,00

272,61

30 215,10

1 647,40

Správca určil lehotu na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku 20 dní.
JUDr. Bohumír Bláha, správca

K004933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Peter Uličný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kupeckého 335/63, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák,, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32K/13/2016, S1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/13/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Všeobecná zdravotná poisťovňa , a.s. si v konkurznom konaní uplatňuje pohľadávku proti podstate v celkovej
výške 61,81.- € , ktorá vznikla po vyhlásení konkurzu za obdobie od 01.01.2017 do 31.01.2017.
Zapísal : Ing. Jozef Litvák - správca
V Trebišove , 01.03.2017

K004934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IDS ENERGY PIPING, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 906 711
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

131

Obchodný vestník 45/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.03.2017

Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32R/3/2016 S719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32R/3/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., IČO : 47 254 831, so sídlom kancelárie SNP 2130/56, 934 01
Levice, reštrukturalizačný správca dlžníka IDS ENERGY PIPING, s.r.o. « v reštrukturalizácii », IČO : 43 906 711, so
sídlom Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice, týmto zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 21.04.2017 o
10:30 hod. (prezentácia od 10:00 hod. do 10:30hod.), a to v budove Hotel Lev, na adrese Ul. Čsl. armády 2, 934 01
Levice.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa dlžníka o stave spoločnosti
3. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok
4. Voľba veriteľského výboru
5. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z Obchodného registra nie starší ako 3
mesiace, zástupcovia veriteľov predložia splnomocnenie (poverenie na zastupovanie) a doklad totožnosti.
V Leviciach, dňa 02.03.2017
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
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